










জাল প্রতাপট্টাদ 

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। 

দ্বিতীয় সংস্করণ । . 

০ সস পপ 

কলিকাতী, 

২৯১ কর্ণওয়ালিদ্ স্্ীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হতে 

শীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 
২৪ নং বীডন্ হট ভিক্টোরিয়া প্রেসে, 

* ্রমশিমোহম রক্ষিত দ্বারা মুকিত । | 

সন ১২৯৭ সাল।.. 





মোকর্দম। হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে সে প্রতাঁপটটাদ নাই, দে 
পরাণ বাবু নাই, সে জজ নাই; সে মেজেই্র নাই, সে মহিবুল্ল! 
দাগ! নাই, সে আসাদ আলি নাজির নাই, সে মনমাযাম 

সেরেন্তাদার নাই, হ্ুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও 

কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ছুই একনুন পাক্ষী অদ্যাপি জীবিত 
থাকিলে থাকিতে পারেন, তরসা! করি তাহারা আমানের উদ্দেস্ত 
বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন। | | 

আমাদের উদ্দস্া সম্পূর্ণ এ্ীতিহাপিক। পূর্বে গবর্ণমেপ্ট 

কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণাপী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আঙা- 

দের এই বাঙ্গালীর! কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত 
আমরা জাল রাজার কথা আলোচম1 করিতে বসিয়াছি ।'মোঁক- 

দম! সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র ঞেই ধময় প্রচারিত হইয়াছিল, 

আমর! তাহাই অবলম্বন করিরা এই বিষয়টি লির্লাম। এই 

স্থলে বলিয়া রাখি যে,লেখক নিজে সেই সময়ে হগলীতে উপস্থিত, 

ছিলেন, তখন তাহার বয়স জঙ্স, কিঞ্ত এই যোকর্দমা লইয়। 



জাল প্রতাপূ্চাদ। 

ঘরে ঘরে যেরূপ হুলুস্কল পড়িয়া গিয্লাছিল, তাহা ভাথ স্মরণ 
আছে। . 

এ অঞ্চলের ভ্রীলোক মাত্রেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়া 
ছিল। তাহার! গঙ্গার ঘাটে গিপ়্1, আপনার কথা তুলিয়া, 

শিবপূজ। ভুলিগ্কা, কেবল প্রতাপটটার্দের কথ! কছিত। ভিক্ষু- 
কের! কষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপটাদের গীত গাইত,প্রতাপ- 

টাদের “জয় হউক" বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত। ভিক্ষুকদের 

গীত বালকের! শিখিয়া! পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়! নাচিয়। 
গাইত। “পরাণ বাবু, হয়ে কাবু, হবু ডুবু থেতেছে* এই গীত 
খন তখন যেখানে “সখানে শুনা যাইত । | 

মূল কথা; এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই জাল 
রাজার পক্ষপাতী হইয়1 পড়িরাছিল। মোকর্দমার সময় হছুগলীর 

চতুষ্পার্থস্থ দুই তিন ক্রোশের অন্যান দশ হানার লোক নিত্য 
আসিয়া উপস্থিত হইত। জেলখানার দ্বার হইতে কাছারি 
পর্য্যন্ত পণ ঠাসাঠাপী করিয়া দড়াইত। যাহারা পথে স্থান 

পাইত না, তাহারা গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। যেদিকে 

চাও, সেই দিকেই লোক, লোকের উপর লোক --পথে, গাছে, 

ছাদে। এত মঙ্গলাকাঁজ্ষীর মধ্য দিয়! জাল রাজাকে পদব্রজে 

কাছারিতে পাঠাইতে জেল-দারগার সাহস হইত মা; সুতরাং 

পান্ধী করিয়া শত দিপাহী দ্বারা তীহয়কে ঘেরাইয়া 

পাঠান হইত। তাহাতে কেহ জ্লাল রাঙ্গাকে দেখিতে পাই না, 

পাক্ষীর ছাদ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। কেটে 
 ক্তাহাতেই তৃপ্ধ হইত। নিঃশবে অতি গমীরভাবে তাহার! 

“গাহাই দেখিত, আর.এক এক দিন একবাকো আকাশ পুৰিয়া 



জাল প্রতাঁপচাদ। 

তাহাকে আপীর্বাদ করিত--«্জায় হউক” । দহ, 

কধ্বনি একত্রে-সে গম্ভীর শব্দে যেন. দশদিক নিহিত 

উিঠত।_ বাঙ্গালী তখনও সজীব, তখনও দশ হাজার লোক 
জগ পলা কা পক লই চান 

(একজনের নিমিত্ত একত্রে চীৎকার করিতে পারিত।, _ পেনান, নাল, 

(কোডের ভয়ে হউক, অথবা! অন্য কারণে হউক এখন দশজন, 

(লোকের ক একত্রে স্কৃত্তি হয় মা। মানুষের নিমিত্ব একত্র. 

চীৎকার আর গুনা যায় মী, ঘাহা, এখন নন শুনা যায়, ভাহা হই 

'বাহকের ভীৎকার__পথ হইতে লোক তাড়াইবার চীৎকার সত 

।-উবদেসকন কবীঅলৰক্কা ধীর জাল রাজাকে দেখিরে 

বলিয়া পথে দীড়াইয়া থাকিত, তাহার! জাল রাজার পশ্চাৎ 

গশ্চাৎ আদালতে গিয়া গাছতঙ্গার কীড়াইত। কে কে 

সাক্ষী দে, কে কি বলে, শুনিয়া! যাইত। যে দিবস সাক্ষীর! 

প্রতাপঠাদের স্ব'পক্ষ কথ! বলিত, সে দিবস আর তাছাদের 

আহলাদের সীম! ণাকিত না; সে দিন" গঙ্গার বক্ষে শত শত 

নৌক। ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরি- 

দ্দার ঝুঁকিত। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের সিন্ি হইত । আর 

যে দিবস সাক্ষীর! বিপক্ষত করিত, সে দিবন লোকে এক 

প্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা হওয়া ভার 

হইয়া উঠিত। *একদিন একজন “মেচুনি'” কোন সন্ত্রস্ত 

সাক্ষীর শিরে অ ইশ চুবড়ি নিক্ষেপ করিয়াছিল । 

 প্রতাপটাদের ছুর্থতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ. করিয়াছিল । 

জাল, গ্রমাণের পূর্বেই তাহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলি- 

যাই হউক, অথবা! তাহার সম্বন্ধে পূর্ব রটনা অন্থুরোধেই হউক, 

আবাঁগবৃদ্ধ সকলেই জাল রাজার স্বাপক্ষ হইয়াছিল। . 



রি জাল প্রতাপু্টাদ ! 
্ পতাভাপটাদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, তিনি 

দ্বোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহাপাপপ্রন্ত হইয়াছিলেন। 

পেই পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য চতুর্দশ বৎমর অজ্ঞাতবাস 
গিয়াছেন-মরেন নাই। প্রকাশ্তে গৃহত্যাগ করিলে যদি 

অক্ঞাতবাস সিদ্ধ না! হয়, তাহাই তিনি কাল্নার ঘাটে শব 
সাজিয়াছিলেন। এ রটনা লহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। 

“বিশ্বাসের তাৎপর্যযও ছিল। একে ষুবা, তাহাতে আবার 

রাজপুজ, এ্র্যাদি সকল ছাঁড়িষ। শ্রী শ্চিন্ত করিতে চলিজেন ! 

একপ হাওয়াই বীরত্ব। এ বীরত্বের কথ গুনিয়! বাঙ্গালীর 
অন্তঃকরণে কেমন একপ্রকার পবিত্র দুখ উদয় হইল। সে 

পবিত্র সুখ লোকে ত্যাগ করিতে পারিল না । সুতরাং সকলে 

এ রটনা বিশ্বাস করিল, গ্রতাঁপটদের উপয় লোকের তালবাসা 
বাঁড়িল, সকলেই ঘ্বরে বসিয়। তাহার মক্গল কামনা করিতে 

লাগিল। “আহা! ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আনুন” 

এ কামনা স্ত্রীলোক মাকেই করিল । 

পনর বৎসর পরে একজন আসিয়া বলিল, আমি প্রতীপ- 

টান্দ। তৎক্ষণাঞ্চ সকলের অন্ত:করণ একেবারে উথলিয়া উঠিল। 

লকলেই ভাবিল, তাহার আদিবার কথাঠুছিল। কিন্ত বখন 
লোকে শুনিল, প্রতাপটাদ্কে বর্ধমান হইতে, “তাড়াই্া দিয়াছে, 

 মেজেষ্টর তাহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন লোকের আর সঙ্থ 

হইল না। তাহাই এতটা! গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । 

কিন্তু দে সকল পরিচয় আম্ুপূর্বিক দিবার অগ্রে, প্রাতাপটাদের 
পিতা মন্থারাজীধিরাজ তেজচন্ত্ বাহাছরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছ 

পরিচয় দেওয়া! আবশ্তীক । কেন না, পরে বাছা দ্বটিয়াছে, তাছ। 



জাল প্রতাপটাদ। & 

অনেকট! সেই প্রক্কৃতির ফল। ছুই একটি ঘটন| বণিলে তাহার 
প্রক্কতি মহজেই অন্থভব হইতে পারিবে । 

২ 

তেজচাদ বাহাছুর। 
( বর্ধমানের বুড়া রাজ |) 

প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব ও অন্যান্য বন্ম- 

চারীর, অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়! তেজচাদ বাহাদুরের বহি- 

গমন প্রতীক্ষা করিতেন ; তিনি বথা সর্ময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে 

বহির্গত হইতেন, পিঞ্জরে কতকগুলি “লাল” নাম ক্ষুদ্র ক্ষ 
পক্ষশী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল 

দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবন্তী হইব! মাত্র তাহাকে 
সকলে অভিবাদন করিত, মহারাঁজও হাসিমুখে তাহাদের, আশী- 

ব্বাদ করিতেন । একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্রর হস্তে অন্দরমহল 

হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্মচারী 

অগ্রসর হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল, “মহারাজ, হুগলীতে 

খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা 
পাঠান হইয়াছিল, তাহ! তথাঁকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া 
পলাইয়াছে।” তেজচাদ বিরক্ত হইয়' উত্তর করিলেন, চুপ! 

হামরা লাল ঘবরাওয়েগ! 1” এক লক্ষ টাক। গেল শুনিয়া! তাহার 

কষ্ট হইল না, কিন্ত কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে, এই জন্য 
তাহার কষ্ট হইল। এই মন্দে করিয়া কর্মচারী বড় রাগ কৰিলেন, 

পাঁপিষ্ মোক্তারকে সমুদয় টাকা উদগীরণ করাইব, নতুবা! কর 
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ত্যাগ কারিব এই সঙ্কক্ করিলেন। মোক্তীরের অনুসন্ধান আর্ত 
হইল। কিছুকাল “পরে সংবাদ আপিল যে, মোক্তার আপন 

বাটাতে বসিয়! পুক্ষরিণী কাটাইতেছে.দেউল দিতেছে, আর যাহ! 
মনে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে । তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার 

জন্য রাজনরকার হইতে সিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল । 
কিন্তু রাজা তেজটাদ প্রথমে তাহা জানিতেন না; কিছু দিন পরে 

তাহা শুনিয়াছিলেন। মোক্তার ধৃত হইয়! রাঁজবাঁটাতে আনীত 

হইলে, তেজচাদ বাহাছুর মোক্তারকে জিজ্ঞাসীকরিলেন £-_ 

পতুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ ?” 
মোক্তার । না, মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা 

বাটাতে লইয়া গিয়াছি। 

তেজচন্দ্র । কেন লইয়। গেলে? হু 

মোক্তার । মহারাজের কার্ষ্য ব্যয় করিব বলিয়! লইয়া 
গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটিও শিবমন্দির ছিল ন।, কুমা- 

রীরা শিবয়ন্দিরে দীপ দানের ফল পাইত না, যুবতীর! শিবপুজা 
করিতে পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। 

আর, একটি অতিথিশালা করিয়াছি; ক্ষুধার্ভ পথিকের। এখন অন্ন 

পাইতেছে। 

তেজচন্ত্র। তুমি কি সমুদয় টাক! ইহাতেই ব্যয় করিক়্াছ ? 

মোক্কার। আজ্ঞা না মহারাজ! আমাদের দেশে বড়. জল- 

কট ছিল; গোবৎসাদি ছুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না, 
আমি মহারাজের টাকায় একটি বড় পুক্করিণী কাটাইয়াছি। 

মহারাঞ্জের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চরধ্য পরিষাঁর ও হা 

হইয়াছে, তাহা নিপাহীদের দিজ্ঞাস। করুন|, 
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তেজচন্দ্র । পুক্ষবরিণীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ? 

মোক্তার । আজ্ঞা না! টাকায় কুলায় মাই। 

তেজচন্দ্র। এখন কত টাক! হইলে প্রতিষ্ঠা হয়? 

মোক্তার । ন্যুনকল্পে আর ছুই হাজার চাই। 

তেজচন্দ্র। কিন্তু দেখ !--খবরদার ।--ছুই হাজার টাকার 

এক পয়সা বেশী না লাগেতাহ! হইলে আর আমি দিব না। , 

তাহার পর পূর্ববকথিত কর্মচারীকে ডাকিয়। মহারাজ বলি- 
লেন আমি ত মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। 

মোক্তার যাহ! করিয়াছে, তাহাতে আমার টাক! সার্থক হই- 

যাছে। ইহা! অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম। কর্ম 

চারী নিরুত্বর হইল। 

মহারাজ তেজচন্ত্রের মধ্যবর়মের একট! কথা বলি, তাহ! 

হইলে তাহার চক্িত্রের আর একদিক দৃষ্ট হইবে। তিনি এক 
দ্রিন একটা দরিদ্র বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা 
পরম! স্ন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পত্র সন্ধানে 

লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়। বলিল পিতার নাম কাশী- 
নাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে 
এখানে আসিয়াছে । জাতিতে ক্ষত্রিয়। মহারাজের আর 

বিলম্ব সছিল না,নরিদ্রকে অর্থলোত দেখাইয়! কন্াঁটিকে বিবাহ 
করিলেন। তিনিই মহাঁরাণী কমলকুমারী। 

দেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ঠ ফিরিল, পুত্র লইয়া 
তিনি বর্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । পুক্রটী বালক, 

ভাছার নাঁম পরাণ,--তিনিই আমাদের এই গল্পের পরাণ বাঝু। 
_বেরূপ এক্ষণে বর্ধমান রাজগোষ্ী বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য 
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হইতে চাহেন না, পূর্ববরাজারা' সেরূপ “এক ঘরের” মত থাঁকি- 

তেন না । আপনার্দের বাঙ্গালী বলিয়া! জানিতেন, বাঙ্গালী বলিয়া 

পরিচয় দিতেন । এদেশী প্রধান ও ধনবাঁনদের সঙ্গে আত্মীয়ত' 

রাখিতেন। তেজটাদ বাহাছুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসি" 

তেস, এ অঞ্চলের যাবভীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, 

সকলে তাহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভাঁলবাদি- 
তেন, অনেকের বাটীতে পর্য্যস্ত যাইতেন ॥ সালিখার রাধামোহন 

বন্দোপাধ্যায়ের বৈঠকথানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া প্প্রমার1” 

খেলিতেন। একদিন থেলিবার সময় মহারাজের হাতে “মাছ” 

ভুটিল, তখন রাধামোহন বাবুর হাতে “কাতুর” ছিল; ছুই 
প্রধান প্ৰান” স্থুতরাঁং ছুইজনেই ণডাঁকাঁডাকি* চলিল। ক্রমে 

দেড় লক্ষ পর্য্স্ত “ডাক” উঠিল। বাধামোহন বাবু দেড় লক্ষ 

টাক! সহিলেন। শেষ মহারাজ “মাছ” দেখাইয়া হাসিতে 

হাসিতে দেড় লক্ষ টাকার নোট লইয়1 চলিয়া আমিলেন। 
এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলার অতিশয় চলন ছিল। 

সকলেই প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারর আড্ডা] ছিল। 

বালকের পর্যাস্ত এ খেলায় দক্ষ হইয়! উঠিয়াছিল। কোজাগর 

লক্দীপৃজাঁর রাত্রে নারিকেল জল খাওয়! যেমন অবশ্য কর্তব্য 

ছিল, সেইরূপ প্র রাত্রে-কোথাঁও বা শামা পূজার রাত্রে, 
প্রমারা খেলাও অবশ্থকর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল । এমন কি, 
কলিকাতার স্থবর্ণ বণিকদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রথা আছে যে, 
দেওয়ালি পর্ব উপলক্ষে প্রয়ারা খেলিবার টাকা তাহার? 
জামাতাদের পাঠাইয়! দিয়া ধাকেন। কেহ আর প্রমারা থেছে, 
না, তথাপি প্রমারা খেলার টাকা তাহার অদ্যাপি বিষ ৃ 



জাল প্রতাপষ্টাদ। | ্ 

থাকেন। রাস যাত্রায় ধা যেকোন যাত্রায় পূর্বে যেখানে লোক 
সমারোহ হইত, সেই খানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় বড় 
বাটা ভাড়া করিয়া! আভ্ডাধারীরা পরিষ্কার দোস্থতি বিছাইয়! 
তাহার উপর প্রমারার নূতন তাপ সাজাইরা বসিত। ক্রমে ক্রমে 
সেই আড্ডায় খেলওয়াড় জমিতে আস্ত হইত,শেষ বাটার উপর 
তালায়, নীচ তালায়,দালানে,বারাগীয়, উঠানে-- কোথাও আর, 

স্থান থাকিত না সর্বত্র প্রমারা চলিত। সে সময় দেখিতে 

চমতকার ! খেলওয়াড়র চক্ষু নাশ! উতয় কুঞ্চিত করিয়৷ একাগ্র- 

চিত্তে তাস টিপিতেছেন, একেবারে খুলিয়! দেখিতে সাহস হয় 
না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেন, ভয় আছে, 
পাছে “ফিগরু” সরিয়। থাকে ! পাছে বাজে রং রিয়া থাকে ! 

তাহা হইলেই সর্বস্ব যাবে । আবার, যদি যাহ! ধরিয়াছি, 

তাহাই আসিয়া থাকে, যদি তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরিয়। থাকে 

তাহা হইলে সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশা। এই 
আশী; এই ভয়। আকার এই ভয়, এই আশা । অন্তু সময়ের 
এক যুগের চাঞ্চলা দে সময়ের এক দৃণ্ডে উপস্থিত হয়। গ্রষার! 

উপলক্ষ মাত্র, কিস্তু খেলটা 10797096101 যে খেলা এ সংসারে 

সকলে নিত খেলিতেছি, সেই খেলার আশ্যর্ধ্য অনুকরণ এই 
প্রমারা | তবে প্রভেদ এই ষে, এ সংসারে যে চাঞ্চলা, যে বেগ, 
ঘে আশা দশ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে, মন্দগতিতে, কখন আইলে 

কখন আাইসে না? সেই আশা, সেই বেগ, সেই চাঞ্চল্য, এক 
দিনে, এক দণ্ডে, এক মুহুর্তে, ছদ্ম বেগে আসিয়া উপস্থিত ছয় 

ইহাই এ খেলার সুখ! আবার তাহার উপর অদৃষ্টের কুছক। 
প্রমারার জদৃষ্টের নাম "পড় তা1। এ সংসারে অনৃষ্ট. খুলিণে 
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গুলা মুট! ধরিলে সৌণা মুটা হয়”) প্রমারার পড়ত! লাগিলে 
যে কাগজ ধর, সেই কাগজেই তুমি জিতিবে। এক রঙ্গা ফিগ্ফু 
ধর, তুমি ফুরুস মারিবে ) ফুরুস পাচার কর, নানকল্লে তোমার 

কোরেস্তা দান জুটিবে। পড়তা সম্বন্ধে স্পেন্সার ( 302067 ) 
বলেন, যে তাস যেরাপ ভাল মন্দ পরম্পরাক্রমে সাজান থাকে, 

সেইরূপ একজন ভাল একজন মন পায়। সিথ্যা কথা! তুষি 

যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া! কাগজ সাজাইয়া দেও, ভশাজিয়া 

দেও, পড়তা ঠিক থাকিবে £ যে তাস লইয়া! খেলিতেছিলে, সে 
তাঁধ ফেলিয়া! অন্য তাস দেও, পড় ত1 সেইব্সপ থাঁকিবে। 

আমি প্রমার! খেলার পক্ষপাতী নহি.বা! সে জন্য এই খেলার 

পরিচয় দিতে বা প্রশংসা! করিতে বসিয়াছি এমত নহে। 

তখনকার লোক ফেন প্রমারায় মাতিয়া উঠিত, তাহাই বুঝাই- 
বার জন্ত এত কথা বলিলাম। প্রমীরা খেলায় উন্মত্ত করে; 

দিন রাত্রি খন আইসে কখন ষ্বায়। তাহা খেলওয়াঁড় কিছুই 
জানিতে প্রারে না। এখন প্রমারা থেলা নাই, তাই এখনকার 
লোক মদখায়। একালে মদ খাইয়! যে. অভার পুরণ হয়, 

সেকালে প্রমারা খেলিয়! সেই অভাব পুরণ হইত | এ উভয়ের 
মধ্যে কোন্টা তাজ আমি বলিব না। মোট কথা', পূর্ধে অহা- 
রাজাধিরাজ হইতে জেলেমাল! পর্য্স্ত পরমার, খেলিত, আর-- 

কবি গুনিত। : ৃ | 

কবির কথা! এখন আঁর তুলির না। তবে এই মাত্র বলির! 
রাখিষে, কবি মে সময়ের [39079510 00160ওর প্রধান সহায়: 

ছিল। তদ্থারা তখনকার লোক কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিস্ব 

লইয়া মাতিয়াছিল। সেন্ধপ জিনিস এখন কিছুই নাই। 
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একারের পুজি কেবল নাটক! তাহা! দেখিয়া শুনিয়া হাঁলি 
পার, ত'হ1 যে কিছুই নছে, একথ। কেছ এখন বুঝবে না, 

কাহার বুধাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপ- 

যোগী। মূল কথ!, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পায়ে না। 
নাটক উত্তর প্রত্যুত্তর নহে, উপন্তান নহে। যাহ! লইয়া নাটক 
তাহা বাঙ্গালীর অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজ্জ! কার্ধয- 
কারিতাঁ, নে কার্যকারিতা ব্যকিগত নহে, তাহা জাতিগত ও 
সমাঁজগত। সে কাধ্যকারিতাশক্তি আমাদের কই? ইস্পেন 

দেশ যখন কার্ধ্যকারিতায় অতুল, তখন তথাঃ সরবন্টিল 
নাটক লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্জী ইলিজেবেতের সময় 
ইংলগ্ডের- কার্য্যকারিতাশক্তি বড় প্রবগ হইয়াছিল, নেই 

সমন্ন ইংরেজি ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয়দেশের 

কার্য্যকারিতাশক্তি কমিয়াছে, উভয় দেশের নাট কপ্রসবিনীশক্ষি 

অন্তথিত হইয়াছে । তবে এখন যে সকল নাটক তথায় লেখা- 

লেখি হয়,-তাহা প্রায় আমাদের বাঙ্গলা1 নাটকের মুত কেবল 
বকাবকি আর হাকাহাকি। 

সেষকল কথ। এখন যাকৃ। তেটাদ বাহাছ্রের কথা 

হইতেছিল, তিনি শক্রর মুখে ছাই দিয়া এক একটি “্করিয়! 

ক্রমে পাতাটি বিবাহ করেন। শেষ বিবাহটি অতি বুদ্ধ বয়সে 

করিয়াছিলেন। তখন তাহার পুত্র প্রতাপচাদ যুবাপুরুষ, 
বিষয়কার্ধ্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধ রাজ! অপটু বলির! সে নফল 

কার্ধ্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। 
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৩ 

| কুমার বাহাছুর। 

« কুমার প্রভাপঠাদের বালককালের কথা সবিশেষ বড় 
প্রকাশ নাই, তবে এই মাত্র শুনা যাঁয় যে, তিনি বড় ছরস্ত 
ছিলেন, ঘুড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার বিশেষ বলবৎ ছিল, 
একবার ঘুড়ির লক পড়িদ্বা তাহার কর্ণের উপরিভাগ কাটি! 
গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়। তাহার পীঠ কাম্ডাইর়! 
মাংস তুলিয়া লইর়াছিল। সে চিন্ধ তাহার যাবজ্জীবন ছিল? 

গোলকটাদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহাকে ইংরেজী পড়াই- 
তেন। এদেশে রাকজকুষারদের যেরূপ বিদ্যা হইয়া থাকে, 
গ্রভাপটাদের তাহাই হুইয়াছিল। 

অগ্স বয়সেই তাহার গর্ভধারিধী নান্কী রাণীর কাল হয়। 
সেই অবধি তাহার পিতামহী বিষণকুমারী তাহাকে পুত্রবৎ 
ক্গেহ করিভেন। বিষণকুমারীর আদরে প্রতাপষাদের কোন 

শিক্ষা হইতে পায় নাই। 

প্রতার্টা্ব কোন অকার্ধ্য করিলে, রাম সির ভয়ে 
কেহ তাহাকে কোন কথ! কহিতে পারিত না। অন্তের কথা দুরে 

থাক্, স্বয়ং রাজ! তেজচন্ত্র কিছু বলিতে সাহু করিতেন ন!। 
সথতরাং কুমার বাহাদুর আলালের. ঘরের ছুলাল হইয়া! দড়া- 
ইলেম, কাহীকেও ভয় করিতেন না, .কাহাকেও গ্রাঙ্থ করি- 
| তেন না--বাহা ইচ্ছা ভাহাই করিতেন। রি বীজ অর্থাৎ এই 
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সাহার বিমাতা কমলকুমারী তাহার প্রতি বড় সদদ্ব 

ছিলেন না। বিমাতা সর্ধন্রে কুমাঁতা, বিশেষ রালবাটীতে। 
একা'বিমাত নছে, বিমাতার সহোদর পরাপবাবু প্রতাপটাদকে 
একেবারে দেখিতে পারিতেন লা। প্রতাপ তাহ! আানিতেন 
এবং তাহার প্রতিশোধ মধো মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে 

যে, এক দিন প্রতাপটাদ পরাণবাবুর পশ্চার্দেশে কলির] পুড1- 

ইন়্। ছাপ দিয়াছিলেন। | 

সর্বদাই প্রতাপর্টাদ জাহলাদ আমোদে কাটাইতেন, তিনি 
হাসিতে বড় পটু ছিলেন, হাপিতে গেছে তাহার গালে টো 
পড়িত। সর্বদাই তাহার ঘর্ম হইত, পৌষমাসের শীতে ও তিনি 
ঘামিতেন। : এই ঘর্খরোগ ত্তাহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল। 

ছোট রাজ।। 

কুমার বাহাছরের বয়ংক্রম হইলে লোকে তাঁহাকে ছোট রাজা 
বলিত। তিনি বালককালে ছরস্ত. ছিলেন, যৌবনকালে আর ও 
ছুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার সাহস ও শক্তি অসাধারণ ছিল, 

সেই সঙ্গে আপনাকে রাজ! বলিক্ন তাহার মনে একটা 9 

কতা সর্বদ। জাগরিত,থাকিত। 

মোগন্সেরা বলিষ্ঠ ও কর্মঠ বলিয়| প্রতাপচদ তাঁহাদের ভা 

বাসিতেন, কয়েকজন তাহার বডিগার্ড ম্বব্প রাপবাটীৰে 

রাখিয়াছিলেন, সেই:্রুয়েকদনের জমানার--জাগা! আব্বা 
আলি__সর্বদ ছায়ার হার সঙ্গে বেড়াইত) দেই ব্যক্কিকে 
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সন্ষে লইয়া তিনি অনেক দুঃসাহসিক কার্য করিতেন। অপঘাত 

মৃত্যু যে কখন হইতে পারে, একথা তাহার বুদ্ধির অতীত ছিল। 
তিনি দেখিতে শ্তামবর্ণ, একহারা অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, 

নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন) কুস্তি কর! তখনকার প্রথাই ছিল। 

সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লবিদ্যা না জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া 

পরিগণিত হইত । এরূপ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ান - 

দিগের দ্বার উৎপাদ্দিত হইয়া থাকিবে । পশ্চিমাঞ্চলের নান। 

প্রদেশ হইতে “কুস্তিগীর পালওয়ান” আসিয়া বল ও কৌশল 

দেখাইত। তছপলক্ষে বিস্তর ধনবান একত্রিত হইতেন । তাহার! 

পালওরানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজারা 

কুস্তিগীরকে কোল দেন, ইংরেজ ডাকিয়। তাহাদের তসৰি লন, 

এবং আপনারা স্্য়ং কুম্তি করিয়া! সাধারণ সমক্ষে বলবস্ত বলিয়! 

পরিচিত হন। 

 যেসময়ের কথা বলিতেছি) তখন ভরত নামে একজন প্রসিদ্ধ 

শালওয়ান এঅঞ্চলে ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালীর 

মধ্যে মনোহর চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠা তখন সর্বাপেক্ষা অধিক। 

কবি ভারতচন্ত্র রায়ের পৌন্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, 

তাহার বলমাংস এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা 

নিন্নভাগে রাখিয়! উদ্ধভাগে পা তুলিয়া কেধল ছুই হস্ত দ্বারা 

অনায়াসে নারিকেল গাছে উঠিতেন। 

ধাহাদের বিশ্বীন যে, ইংরেজ প্রপাদাৎ ইদানীং বাঙ্গলায় 
কুস্তি ( 3312569) আর্ত হইয়াছছে্টহাদের ভূল। ইংরেজি 

শিক্ষা ও শাসনে বরং আমাদের রা গিয়াছে । প্রাতে 
বালকের! স্কুলের পাঠাত্যাস করবো বকাপ থাকে. না. 
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' ইতর লোকের! কুস্তি করিলে তাহানের প্রষ্ক্পুলিসের দৃষ্টি পড়ে, 

সুতরাং কুস্তি কর। রহিত হইয়াছে । কিন্তু পূর্বে দেখিয়াছি, ইতর 

লোকদিগকে কোন কার্য্যের ভার দিলে, তাহারা তাল ঠুকিয়া 

সম্মতি দ্গানাইত। এখন আর দে তাল ঠোক] নাই । কারণ লাধা- 

রণ লোকের মধো আর নেকুস্তি নাই, সেবলনাই। আনেকেরু 

বিশ্বাস আমর! চিরকালই এইরূপ. দুর্বল... বাহার! ইংরেজি, 
রন পড়িরা বাঙ্গালীর, ইতিহাস... শিখিয়াছেন,.. তাহাদের, এই. 

বিশ্বীর সস্তব। কিন্তু ধাহারা, আকবর প্র পুভৃতির হর রুবকারী ইত্যানি 

পড়িয়াছেন, তাহারা, জানেন, .যেঃ. রিাজনি আমলে বিস্তর 

বাঙ্গালী বোধ! ছিল। বাঞ্গালার ফোজ বাঙ্গালীরাই হই, 
নবাবের পক্ষের যুনধ বাঙ্গালীরাই করিত। পঞ্চহাজারি দশ- 

হাজারি বে নকল সেনাপতি ছিলেন, তাহারা আপন আপন প্রজ। 

লইয়া! ধুদ্ধে যাইতেন, সে প্রর্কা বাঙ্গালী ভিন্ন আর. কেহই 
নহে। গে দিন পলাপীর যুদ্ধে বাঙ্গালী জীদরেল আর বাঙ্গালী 

সেনা যুন্ধ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে ইংরেজ দেনা ও ইংরেজ জঁদ- 

রেলের যে ছুর্দশ। হইয়াছিল, তাহা একট ইংরেজ, সাহস করির।, 

পিখিয্কা গি গিয়াছেন, । যদি সে দিন মিরজাফর ইংরেজদের শ্বপক্ষ 

হইয়া হঠাৎ যুন্ধ স্থগিত ন। করাইতেন, তাহা হইপে বাহাছুরির 

আোত আজ আর একট দিকে ব হত। 

এখন বাঙ্গাপার মার বল বীর্য নাই: তা, কিন্তু তাহ! বাঙ্গালীর 

দোষে নহে;রাজশাসনের দোষে । সে সকল কথ এখন অনর্থক । 

প্রতাপচ'াদ কৃতি; রিতে, সাতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে 

বড় পরিপক্ক ছিলেন | রি বলে, তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে 
আরও মজবুদ রসে নে তিনি নাকি কোন একছন 
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ইংরেজকে বড় মন্দ্র্গীড়া দিক্াছিলেন, সেই অবধি অধিকাঁং» 

পিবিল সার্বেন্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন ন1। তিনিও তাহা 

দিগকে দেখিতে পারিতেন না । তাহার পধারণ। ছিল যে) ধোঁপ। 

নাপিতের ছেলের সিবিল সার্বেন্ট হইয়া! এদেশে আমে । এবং 

সেইনন্য তাহাদের দাস্তিকতা তাহার সহ্া হইত না। একবার 
তাহার মহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল । মেজে- 

র সাহেব সেই সময় তাহার বগি একপার্থে লইব্বা যান নাই, 

কি এইরূপ একট! সামান্ত ক্রুটা করিয়াছিলেন, শ্রতাপটাদের 

নিকউ ইহা *বেয়াদবি” ব্লিয়! প্রতিপন্ন হইল । তিনি তৎক্ষণাৎ 
বাগ হইতে মেজেই্রকে নামাইরা আগাগোড়া বিতাইয়। 

দিলেন। লোকে বলে তাহার নামে সেই জন্ত গবর্মেণ্ট হইতে 

খ্রেপ্তারি পরওয়ান! বাহির হইয়াছিল । 
প্রতাপচাদের রাগ কেবল দিভিল সার্বেপ্টদের উপর ছিল, 

তাহাদেরই তিনি "বেয়াদব" বলিতেন। অন্য ইংরেজদের মঙ্গে 

তাহার বিলক্ষণ সন্ভাব ছিল, পণ্টনের একজন ভাক্তার স্কট. 

সাহেবকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন । আরও অন্তান্য ইংরেজ- 
দেব সচ্ছিত তাহার সন্তাবছিল। তাহার! সর্বদাই আসিতেন, 

আমোদ আহ্লাদ কঞ্ধিতেন, আর মদ খাইতেন। প্রতাঁপচাদ 

তাঁহাদের সঙ্গে মদ ধারয়াছিলেন। মেদের মম তাহার বিশেষ 

প্রিয় হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাসে প্রতাপটাদ তাহাদের সহিত 

অনর্গন ইংরেজিতে কথা কহিতেন। তিনি কখন ইংরেজি 
অধ্যয়ন করেন নাই বলিলেই হয়, তাহ্নুর শিক্ষক গোলকটচাদ 
ঘোষ নিজে ইংরেজি জানিতেন নাঁঞর্রামস ডিস, পর্যন্ত 

তাহার বিদ্যা ছিল। 
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_ তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেনু। দেশী বিদেশী 
'সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন । এ অঞ্চলে আমিলে একবার 

ালিখায় যাইতেন,একবার তেলিনীপাড়ার রামধন বাবুর ভড্রে- 
শ্বরের বৈঠকখানায় আমোনর করিয়া আমসিতেন। চুঁচুড়ায় রাজ- 

বাটা আাছেস্তথার আলির দিনামারের গবণর ৪ধারবেক সাহেব, 

: ভাঙ্গি আবু ভাঁলিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে 

আমোদ আহ্লাদ কারতেন। গান্থুরের নবাব বাবুর সঙ্গে তাহার 

বিশেষ বন্ধুতা ছিল । কথিত আছে, নবাঁন বাবু দোল উপলক্ষে 

৷ ভীহার সহিত ফাগ খেলিবার জন্ত বদ্ধনান গ্রাত বংসর নাইতেন, 

একবার এত কাগ সঙ্গে লইরা গিগাছিলেন যে, পনর দিব্দ 

ধ'রয়া অনবরত বার করিয়াও তাহা কুরাইল ন1,শেষ প্রত্যাগমন 

কালে বস্তা বস্তা ফাগ বাকার জলে ফেলিরা আপিলেন, বাকা 

জল একবারে রক্তবণ হই! গেন। করেক দিন ধরিগ়া লোকে 

গে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। প্রেইশবাঁক-বাহুর ই. 

ইদানীং বুন্দারনে (ভিক্ষা কব এএম? 

প্রতাপষ্টা্র অল্প বয়দেই বিগ কার্ধ্য দেখিতে আর্ত করি 

ছিলেন । লোঁকে বলে পরাণ বাবু তাহাতে প্রতিব্দী হইয়া, 

ছিলেন । কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাঈ,কিন্ত এভাপ- 

চাদ দে কথা বুঝয়াছিলেন। দেই জন্ত কৌশল করিয়া পিতা 

নিকট হইতে দমুদয়*বিষয়ের দানপত্র পিখাইর1 লইয়্াছিলেন। 

পরাণ বাবু ইহার প্রদ্তিপিধান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেন, 

কিন্ত কিছুই করিতে পারিলেন ন1। কিছু কাল পরে, এক 

নূতন চাল চালিলেন। তাহার এক পরমা স্রন্দরী বস্তা অবি- 

বাছিতা। ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মেই কন্তা বৃদ্ধ রাজা 
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ইংরেজকে বড় মর্্বীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ 

সিবিল সার্ষেন্ট তাহাকে দেখিতে পারিতেন না । তিনিও তাহ!" 

দ্রিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাহার ধারণ ছিল যে, ধোঁপ। 

নাপিতের ছেলের! পিবিল সাবেন্ট হইয়া এদেশে আঁসে। এবং 

সেইজন্য তাহাদের দাস্তিকতা তাহার সহা হইত না। একবার 
তাহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখ! হইয়াছিল মেজে- 

ইর সাহেব দেই সমন তাহার বগি একপার্থে লইয়া যান নাই, 

কি এইন্ধপ একট! সামান্ত ক্রুটী করিক়াছিলেন। প্রতাপটাদের 

নিকট ইহা ”বেয়াদ্ববি” বলিক্স। প্রতিপন্ন হইল । তিনি তৎক্ষণাৎ 

বগি হইতে মেজেগ্টরকে নামাইরা আগাগোড়া বিতাইয়] 

দিলেন। লোকে বলে তাহার নামে সেই জন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে 

গ্রেপ্তারি পরওয়ান। বাহির হইয়াছিল। 

প্রহাপঠাদের রাগ কেবল দিভিল সার্বেপ্টদের উপর ছিল, 
তাহাদেরই তিনি “বেয়াদব বলিতেন। অন্য ইংরেজদের সঙ্গে 

তাহার বিলক্ষণ সন্তাব ছিল, পল্টনের একজন ডাক্তার স্কট. 

সাহেবকে তিনি বিশেষ ভালবাদিতেন । আরও অন্থান্ত ইংরেজ- 

দের সহিত তাহার সন্তাব ছিল । তাহার! সর্বদাই আসিতেন, 

আমোদ আহ্লাদ করতেন, আর মদ খাইতেন। . প্রতাপচাদ 

তাহাদের সঙ্গে মদ ধারয়াছিলেন। মেদের] মদ তাহার বিশেষ 

প্রিয় হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাসে প্রতাপঠাদ তাহাদের সহিত 

অনর্গল ইংরেজিতে কথা কহিতেন। তিনি কখন ইংরেজি 
অধ্যয়ন করেন নাই বলিলেই হর, তাহ্ুর শিক্ষক গোলকচাদ 
ঘোঁষ নিজে ইংরেজি জানিতেন 72698 মস ডিস” পর্য্যন্ত 

তাহার বিদ্যা ছিল। 
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তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেনু । দেণী বিদেশী 
সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন । এ অঞ্চলে আদিলে একবার 

সালিখায় যাইতেন,একবাঁর তেলিনীপাড়ার রানধন বাবুর ভঙ্রে- 

শ্বরের বৈঠকথানান্ব আমোদ করির] আদিতেন। ঢুটুডার রাজ- 

বাসী আছেতথায় আসিয়া দিদামারের গব্ণর গবারবেক সাহেব, 

ভাঁজ আবু ভালিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে 

আমোদ আহ্লাদ করিতেন । গান্গুরের নবাব বাবুর সঙ্গে তাহার 

বিশেষ ৪ 1 ছল । কণিত আছে, নবাৰ বানু দৌল উপলক্ষে 

ভাহার সহিত ফাগ খেলিগার জন্য বঞ্ধনান প্রতি বহ্সর ঘাইগেন, 

একবার এত কাগ সঙ্গে লইনা গিয়াছিলেন যে, পনর দ্বিবদ 

ধঁরয়া অনবরত ব্যয় কারঘ়াও ভাত] কুরাইল না,শেষ প্রত্যাগনন 

কালে বস্তা বস্ত! ফাগ বাকার জুল ফোলির। সদ বাকা 

জল একবারে রক্তবর্ণ হইয়। গেল । কয়েক দিন ধরিরা লোকে 

দে জল ব্যবহার করিতে পারল না। সুই নকক-বারর ছা, 

ইদানীং বুন্দঃরনে ভিক্ষা ক বিয়া থনইচভনন। রি 

প্রতাঁপটাদ অল্প বয়সেই বিষয় কার্ধ্য দেখিতে আরম্ত করিগ।- 

ছিলেন। লোকে বলে পরাণ বাবু তাহাতে প্রতিবার হইফা, 

ছিলেন । কেন হইয়াহিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই,কিস্ক গুভাপ” 

টাদ সে কথ। বুঝরাছিলেন। নেই জন্ত কৌশল করিয়া পিচাতু 

নিকট হইতে সমুদয়* বিষয়ের দানপত্র লিখাইয়! লইপ্লাছিলেন | 
পরাণ বাবু ইহার প্রতিশিধান করিবার জন্ত ব্যস্ত থাকিলেন, 

কিন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছু ফাল পরে? এক 

নূতন চাঁল চালিলেন। তাহার এক পরণা সুন্দরী কন্তা অবি- 

বাছিতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়। সেই কন্তা বৃদ্ধ রাজা 
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তেজচাঁদকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক হুইল। 
কন্ঠার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারানী বসন্তকুমারী বলিযা। 

পরিচিত । 

লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারিল না । 

এই বিবাহে সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল। 

মহারাজ তেজটাদ বাহাছুর পরাণবাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, 

এবার আবার জামাতা হইলেন । লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির 

উপর গ্রস্থি। প্রতাপষ্টাদ ভাবিলেন, প্পরাণ মামা দড়ি 

পাঁকাচ্ছেন।” 

পরাণ বাবুর যখন সর্বকনিষ্ঠ পুক্র ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই 

বলাবলি করিতে লাগিল যে, অষ্টম গর্ভের পুত্র যদ্দি বাঁচে, তবে 

অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুন] যায়, এই কথায় প্রভাপটাদ 

বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, “অষ্টম গর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা 

হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চস্ব রাজ! হবে, যদি পরাণ ততদ্দিন জীবিত 

থাকে,“ আমার গদিতে পরাণের পুত্র বমিবে 3) বরং তোমরা 

একথা লিখিয়! রাখ ।* এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল । এবং পরাণ 

বাবুর ভবিষ্যৎ কার্ধ্যপ্রণালীর বীজ সেই অবধি রোপিত হইল। 
পরাণ ব বুর সহিত প্রতীপষ্টাদের অকৌশল ক্রমেই বুদ্ধি 

পাইতেছিল) কিন্ত এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া! উঠিল। 
মে সকল পরিচয় এখন অপ্রয়োজন। ১ 

কথিত আছে, ১৮১৯ সালের ৮ আইন, যাহাকে সচরাচর 

“অষ্টম'* আইন বলে, তাহা প্রতাপচাদ নিজে উদ্ভাবন করেন। 

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে; প্রতাপচাদ ষেবূপ 

আমোদপ্রিন্র 'হইয়। পড়িয়াছিলেন তাহাতে বোধ হয় না যে, 
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তিনি বিষয় ব্ক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় চিত্ত] করিবার সাবকাশ 
পাইতেন না। কিন্তু লোকে বলে যে, তিনি এবিষয়ে বিশেষ 

মনোযোগী হইয়াছিলেন । গবর্ণমেন্টের যেরূপ বন্দোবস্ত, 

তাহাতে নিয়মিত দিনে সুর্য অস্তর মধো সরকারি রাজন্ব সমু- 

দয় দিতে না পারিলে জমিদারী নীলাম হইয়া! যায়। এই 

নিয়মের চক্রে, বড় বড় জমিদারদিগের জমিদারী নীলাম হইয়া 

গিরাছে। বর্ধমান রাজার জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজন! 

নিয়মিত মুহূর্ত মধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার । এ অবস্থায় 

গ্রতাপট্টাদ স্থির করিলেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস -তহসিলের 

দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্যবর্তী জমিদারের স্বন্ধে তাহ! 

ফেলিয়া খাজনা তহদমিল করেন, আমিও মেইরূপ করিব। 

প্রজাদিগের নিকট খাজন| আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্তী 
পত্বনীদার রাখিব। জমিদার নিয়মিত মুহূর্ত মধ্যে খাঞ্জুনা 

দিতে না পারিলে, গবর্ণমেপ্ট যেমন জমিদারী নিলাম করিয়া 

লন, আমিও সেই মত অনাায়ের নিমিত্ত পত্তনী নীলাঁম করিয়। 

সেই নীলামের টাঁকা হইতে গবর্ণমেন্টকে খাজন। দিব। এই 
বিষয় দরথান্ত করিলে গবর্ণমেন্ট অনুগ্রহ করিয়! তাহি। অন্ু- 

মোদ্বন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন দ্বার! পত্বনী 

নীলামের বিধি করিয়! দিলেন । 
এই কৌশলে" প্রতাপচাদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী 

করিয়। লইলেন। এবং সেই সঙ্গে অন্য জমিদারের জমিদারী 

রক্ষা পাইল। নতুব! পূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১2770206776 
36৮61৩70976) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হইত। চিরস্থায়ী দূরে 

ধাক্, কাহার জমদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থারী হইত ন1। 
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এ অস্থারীত্ব লই] কোর্টঅব ডাইরেক্টাব্বেরা অনেক পত্র লেখা 
লিখি করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কিছু করিতে পারেন নাই । 

প্রভাপচাদের যতই প্রশংসা থাক্, তিনি অতিশর ম্দ্যপারী 

হইয়াছিলেন। তাহার পিতা ইদানীং ভাভাকে এই জন্ 

দেখিতে পারিহেন না। কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার 

অন্ত কারণ ছিল। তাহা যাঁহাই হউক, শেষ অবস্থায় কিছু দিন 

তেজটাদ বাহাছুর পুত্রের সহিত বাকালাপ পর্য্যস্ত তাগ করি! 
ছিলেন। 

বাভারা কুমার রুঞ্জনাথকে দেখিরাছেন, ভাভাঁর। বোধ হয়) 

প্রতীপটাদের সহিত তাহার কতক সাদণ্ত অনুভব করিয়া থাকি- 

বেন। আমরা বিলক্ষণ আলোচন। করিয়া দেখিয়াছি, ছুই 

জনের গ্রাকৃতি একই রূপ ছিল । যে সময়ের কথা! বলা যাই তেছে, 

সে সমর এইরূপ বাক্কি আতব্রও ঢুই একটী জন্মিয়াছিলেন : কিন্তু 
তাহার! কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই । তাহারা সময়ো- 
পযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না (চারি পার্খস্থ আর সকল 

যেন্ধূপ, সেইরূপ হইলেই মানুষ বল, পশু বল, যাহা বল, তাহাই 

টিকে, নতুবা লোঁপ পায়। এই নিরম। যেখানে, সুমাজের মকলেই 

অতি নীচ সেখানে নীচ ব্যক্তিই টিকিবে, নী! নীচ, ব্যক্তিই উন্নতি, 

হইবে) উত্চপ্রক্কতির লৌক, সে সমাজে প্রধানত্ব পাওয়া দুরে 

থাক্ একেবারে লৌপ পাইবে । যেখানে সমাজ পবিত্র সেথানে 

ধর্মিষ্ঠ ও পবিত্র লোকেই টিকিবে, সেথানে নীচ ও শঠ দুর্দশাপন্ন 

হইবে, এবং পরিশেষে লোপ পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই 

জানেন, “যথা ধর্ম স্তথ। জয়,” কিন্তু বাস্তবিক একথা সকল সময়ে 

সতা নহে । তাহাই বলিতে হইয়াছে “কলিতে অধর্খ্েরই জয়, 
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যে প্রবঞ্চনা করে, যে শঠতা করে, তাহারই*উন্নতি।” মুল কথা, 

অধিকাংশ লোক যেরূপ, ফলও সেইরূপ হয় ।*যেখানে কিয়দংশ 

লোক ধন্সিষ্ঠ সেইখানেই ধর্ের জয়, আর পাপের পরাজয়, 

যেখানে অধিকাংশ লোক পাপিষ্ঠ সেইখানেই পাপের জয়, ধন্ষের 
পরাজয় ।১ কষ্ণচমাথ প্রতাপচাদ উভয়ে লোপপাইয়াছিলেন। 

উভয়েই চতুষ্পার্খস্থ লোকের মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন, 

ভাঁল ছিলেন কি মন্দ ছিলেন) তাহ। বলিতেছি ন|। 

৫ 

প্রতাপচাদের মৃত্যু । 

প্রতাপচীদদ আটাইশ বৎসর বয়স পর্যযস্ত এইরূপে আহ্লাদ 
আমোদে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর, তাহার মানসিক 

অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়1 গেল। তিনি হাসিলে ঘর তরিয়। 

যাইত,তাহার সে হাদি আর বড় শুন যাইত না । নিত্য অপ- 

রাহে বারদ্বারীর ছাদে উঠিয়। তিনি নীলপুরের দ্রিকে দূরবীণ 

কমিতেন,তথাকার একটা গেট হইতে কখন্ একথানি বগি ছুটি! 

বাহির হয়,দেখিতেন। তিনি আর সে ছাদে যান না,দূরবীণ স্পর্শ 
করেন না। রাজবাটার দক্ষিণ ভাগে বন্থ ব্যয়ে এক অপূর্ব মানা- 
গার প্রস্তত করাইতেছিলেন,তাহ? প্রস্তুত হইল, কর্মচারী আমির! 

সে সংবাদ দিল, একবার তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, 

মোসাহেবদের সহিত আর লাক্ষাৎ করিতেন না। শ্তামাদ বাবু 

নামে একজন পারিষদ ছিলেন, কেবল তাহারই সঙ্গে ছুই একটা 

কথাবর্ভা কহিতেন,আর চিনারি নামে একজন ইউরোপীয় চিত্র 
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করের সহি সাক্ষাধ করিতেন _সে ব্যক্তি তথন প্রতাপচাদের 

একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে নিধুক্ত ছিল। | 

কিছুদিন পরে ছোট মহারাজকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল 

না। কেহ ভাহার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। বুদ্ধ রাজ! 

বড় কাতর হইয়া পড়িলেন, তিনি পুত্রকে অনাদর করিয়! 

আসিয়াছেন বলির! তীহার আরও বিশেষ কষ্ট হইল। মনে 

করিলেন সেইজন্ই হয় ত তীচার প্রতাপরটাদ তাহাকে ত্যাগ 

করিয়া গিরাছে। যেজন্ত প্রতাপর্চাদ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাহা 

ছুই একজন ঞ্ানিতেন ; কিন্তু কেহ প্রকাশ করিতেন না। কিছু 

কাঁল পরে, একজন মুসলমান আমল! মহারাজ তেজটাদকে 

গোপনে ছোট মহারাজ্জার সন্ধান বলিয়া দিলেন। তেজটাদ 
বাহাছুর দেই সন্ধান পাইয়া প্রতাপষ্ঠাদকে রাঁজমহল হইতে ধরা- 

ইয়। আঁনিলেন। 

কিন্তু প্রতাপচণাদ পূর্বমত বিমর্ষ থাকিতেন,পিতা কত আদর 

করিতেন, কত বুঝাইতেন, কিছুতেই কর্ণপাত করিতেন না। 

একদিন প্রাতে প্রতাপটাদ শখ্যা হইতে উঠিয়! খানসামাদের 
বলিলেন যে, “আজ নূতন মহলে ম্লান করিব,” খানসামার| পয়ঃ 

প্রণালীতে জল পূরিয়া সমুদয় ফোরারা খুলিয়! দিল, বাটার 
বাহির হইতে জলের গর্জান শুন! যাইতে লাগিল । প্রতাপর্চাদ 

তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। 

চক্ষু তখন আরক্ক হইয়াছে, সর্ব শরীর কাপিছ্েছে। 

সেই.দিন অপরাহে রা হইল, প্রতাপষ্টাদের পীড়া হই- 

যাছে। চিকিৎসকের! যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন 

মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপটাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল,তাহার 
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মাম আসগর আলি, পীড়ার প্রথম অবস্থীয় তাহারই ব্যবস্থৃ 
চলিতে লাগিল। কিন্তু পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

শেষে তথাকার দিবিল সাজ্জন ডাক্তার কুলটার সাহেবকে 

আনিতে হইল |ব্বাষ্ট্র যে, ডাক্তার সাছেব কোন ব্যবস্থা করি- 

লেন না; কিস্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি প্রতাপটাদের 

রপোল দেশে দশ বারটী জৌক বসাইতে চাহিয়াছিলেন। 

তাহাতে বৃদ্ধ রাজার ও প্রতাপচাদ উত্তয়ের আপত্তি হওয়ায়, 

ডাক্তার সাহেব রাগ করিয়া! চলিয়! যান। তখনকার ডাক্তারদের 
সংস্কার ছিল, রক্তমোক্ষণ সকল রোগে নিতান্ত আবশ্তক । জোক 
উাহাদের প্রধান সহায় ছিল, তাহাই ইংলণ্ডে ডাক্তারদের একটি 

নাম (1,960) অর্থাৎ জৌক। 

সেই দ্রিবব কি পরদিবস হইবে, প্রতাঁপচাঁদ বলিলেন, 
আমার গঙ্গাধাত্র! কর। পীড়া তখন সাংঘাতিক বলিয়। কাহারও 

বিশ্বাস ছিল না, পরে .রাজবল্লভ কবিরাজ আসিয়া! গঙ্গাযাত্রার 

ব্যবস্থা দিলেন । সুতরাং তীহাঁকে কালনায় লইয়া যাওয়া 

হইল। তীহার সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজ স্বয্বং গেলেন। শ্বসম্পকীয় 
অন্ত কেহই গেলেন ন!। স্ত্রীলোক মাত্রেই নহে, তাছার ছুই স্ত্রী 

ছিলেন, তাহার। কেহই যান নাই । বোধ হয় তাহাদের যাইতে 

নিষেধ করা হইয়া থাকিবে । কালনায় পৌছিয়! প্রতাপটাদ 
কয়েক দিন তথাকার রাজবাটীতে থাকিলেন, কিন্ত ক্রমেই 

তাহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ 

পরে, একদিন রাত্রি দেড়প্রহরের সময় তাঁহাকে পাঙ্ছী 
করিয়া গন্গাতীরে লইয়া যাওয়? হইল। এবং কানাত সবার! 

ঘ্বাট ঘেরিয়া তাহণকে অন্তর্জলি করা হইল। 'সে সময় বিরস্ত 
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লোঁক তথায় উপস্থি্ ছিল, কিন্তু তাঁহার! সকলে কানাতের 

বাহিরে দাড়াইয়াছিল। রাত্রি বড় অন্ধকার, আট দশটা মাত্র 
মশাল সেখানে জলিতে ছিল, তাহাতে আলোক ভাল হয় নাই। 

জলের ধারে একটী তাবু খাটান হইয়াছিল, পৌষ মাস, বড় শীত, 

আত্মীয় স্বজনেরা তথায় বদিয়াছিলেন। রাত্রি ছুই প্রছবের 

পর, শব দাহ হর রাত্রি তৃতীয় প্রহবের সময় রাজ! তেজচাদ 

বাহাদ্বর বর্ধমান যাত্রা! করেন। 

মৃত্যুর ছুই চাঁরিদিন পরেই, রাষ্ট্র হইল প্রতাপচাদ পলাইয়া- 

ছেন। রা তেজটাদ তাহ। শুনিলেন, কিন্তু হা নাঁকিছুই 

বলিলেন না। যে কারণেই হউক, প্রতাপচ্টদের সমাজ-মন্দির 

কাল্নায় তখন প্রস্তত হইল না। রাঁজবাঁটীর রীতি আছে, কেহ 

মরিলে একটা নূতন মন্দিরে তাহার ভন্ম রক্ষিত হয়। প্রত্াপ- 
চাদের সমাজ-মন্দির শুন! যায়, তেজটাদদ বাহাছুরের মৃত্যুর পর 

প্রস্তত হইয়াছিল। 

প্রতাপটাদের মৃত্যুর পর জমিদারী লইক়্া তেজটাঁদ বাহাদুরের 

সহিত প্র তাঁপটীদের ছুই রাণীর মোকর্দম] বাধিয়া গেল। প্রতাপ- 

াদ দানহথরে বিষয় পাইয়াছিলেন, স্থতরাং তাহার রাণীর! 

বিষয়াধিকারিণী ; এবং পেইজন্য তাহার! দাবি করিলেন। এবং 

তদনুসারে জজ-আদালতে তাহারা ডিক্রি পাইলেন। কিন্তু কি 

কারণে বলা যায় না, শেষ তেজঠাদের হাতেই বিষয় থাকে; 
রাণীর মাসিক “তঙ্কা” পাইয়। নিরস্ত হন । 

কিছুদিন গেলে, পোব্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল ) তেজ- 

চাদ পোব্যপুত্র লইতে অসন্মত হইলেন । কেন অসম্মত, তাহার 

কোন হেতু দর্শাইলেন না । আবার কিছুদিন পরে, পোষ্যপুজ্রের 
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কথ। উত্থাপিত হইল, আবার তিনি অঙ্গীর হইলেন। এবার 

বলিলেন যে, আগার প্রতাপ আসিবে--সে "অবশ্তু আসিবে । 

সাহার আত্মীয়ের বুঝাইলেন ষে, তাহাকে পুভ্রশোক হইতে 

রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অজ্ঞাতবাস কল্পন! 

করিয়াছে । এন্সুখের ভ্রম নষ্ট করা উচিত নহে। কিন্তু যদি 
প্রতাপচ্টাদ ফিরে না আদেন, বা তাহার আসিতে বিলম্ব হয়, 

আর ইহার মধ্যে যদ্দি মহারাজের দেহ নাশ হয়, তবে এই সমস্ত 

বিষয় কোম্পানী বাহাছর লইবেন। যাহাতে না৷ লইতে পারেন, 

তাহার একটী উপায় করিয়া রাখা আবশ্তক । 

অনেক তর্ক বিতর্কের পর, তেজটাদ বাহাছুর পোষ্যপুত্ত 

লইতে সম্মত হইলেন । বল! বাহুল্য ষে, পরাণ বাবুর সর্বকনিষ্ঠ 

পুত্র-+যেটী অষ্টম গর্ডের--সেইটী গৃহীত হইল । তাহার নাম 

কুঞ্জবিহারী কি নারায়ণবিহারী এমনি একটী ছিল--রাঁজপুত্র 

হইলে সে নাম পরিবন্তিত করিয়! মহাঁতাপটাদ, রাখা হইল। 

ঙ 

আলোক শ। 

পঞ্চদশ বৎসর পরে, ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্ধমানে 

প্রবেশ করিল। তখন বর্ধমান আর পূর্বমত নাই, স্থানে স্থানে 
ইংরেজ পছন্দ নূতন রাস্তা হইরাছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের 

বন গজাইয়াছে । কুঞ্চসায়েরের পাড় »র্ ঝর. করিতেছে, 

দেখানে আর জঙ্গল নাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্ত 

হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মলোহন রাখ হইয়াছে। রাজ. 
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বাঁটীর বহির্ভাগ পূর্ত অপরিষ্ষার রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে 
অনেক নূতন মহল প্রস্তত হইয়াছে। পায়রার পাল বিলক্ষণ 

বাড়িয়াছে, চিড়িয়াখান। সরিয়! গিয়াছে, কিন্ত চিড়িয়াখানায় 
ফাক্তা, কুম্রী প্রভৃতি সাবেক দল সমুদয় মরিয়া গিয়াছে, এখন 

বিলাতী পক্ষীই অধিক । 

সন্গ্যাসী রা'জবাটী প্রবেশ করিল, চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতে 

লাগিল, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না সন্যাসীও কাহাকেও 

কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিল ন1। শেষ সন্ন্যাসী বারদ্বারীতে গিয়। 
উপস্থিত হইল । বারদ্বারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার 

ছুই একটা দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ছই এক স্থানের চুণকাম খসিয়। 

গিয়াছে । নন্্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল, কিত্ত রাঙ্জ- 

বাটার জনকতক লোক, কি সন্দেহ করিয়া, সন্্যাসীকে তথ! 

হইতে তাড়াইয়! দিল। 
তাহার কিঞিত পরে সন্ক্যাপী গোলাঁপবাগে গিয়া উপস্থিত 

হইল । ভিতরে প্রবেশ ন! করিয়! গেটের নিকট বসিয়া! থাকিল। 

সেই গেটের নিকট গোপীনাথ মর! পরামাণিক নামক একজন 

বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত,সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে দেখিব। মাত্র 

বলিয়া! উঠিল, "আমাদের ছোট মহারাজ।” জন্্যানী চাহিয়] 

দেখিল, গৌপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম 
করিক্বা! যোড়হস্তে ঈাড়াইয় রহিল। অ্ন্যা্ী তাহার সঙ্গে কথা 
কছিতে লাগিল। এদিকে বিস্তর লোক আঙ্গিয়! সন্ন্যাসীকে 

ঘেরিল। ছোট মহারাজ আসিম্াছেন, এ কথা সহরের সর্বত্র 
বিছবাৎ বেগে রাষ্ট্র হইয়। গেল। চারিদিক হইতে লোক ছুটিল। 

ছোট. মহারাজের রানীরা। বৃত্তীস্ত ফিলানিবার জন্ত একজন 



জাল প্রতীপটাদ।. . হনব 

গুরাতন দানীকে পাঠাইলেন। দাসী ফিরিয়া গিয়া! চক্ষের জল 

মুছিতে মুছিতে বলিল,“আর সে বর্ণ নাই, সে মুষ্তি নাই,কিস্ব গাল- 

ভর! সে হাসি রহিয়াছে । আহা ! ছিলেন মহারাজাধিরাজ, আজ 

কিনা সন্ানী! একেই বলে--যে রাজ রাজ ছিলেন, সেই 

রাজ্যে মেগে খেলেন।” রাণীর! চুপি চুপি চক্ষের জল মুছিলেন। 
রাঁজবাটার অনেক পুরাতন আমলা দেখিতে আনিল। তাহা-, 

দের মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন মুহুরী নন্ন্যাসীকে 

দেখিয়া! গিয়! পরাণ বাবুর মধ্যম পুত্র তারাটাদকে বলিল, “বাবু ! 
আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই 1” 

ভারা্ঠাদ সে কথ! পরাণ বাবুকে বলিলেন? তৎক্ষণাৎ পরাণ বাবু 

কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। তাহাদের উত্তেজনায় সন্ন্যানী 
ধীরে ধীরে উঠিয়া কাঞ্চননগরে গিয়। থাকিলেন; তথায় তাহাকে 

দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। 

পরাণ বাবু আবার তথায় লাঠিয়াল পাঠাইলেন, এবার লান্তি- 

য়ালের। সন্ধ্যাসীকে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিল 

কিছু দিন পরে, সেই সন্ন্যাসী বিষু্পুরের রাঁজদ্বারে গিয়া 
উপস্থিত হইল। তখন বিষুপুরের বাজ ক্ষেত্রমোহন লিংহ। 
তিনি সঙ্গ্যাসীকে মহারাজ গ্রতাপষ্টাদ বলিয়! হঠাৎ চিনিলেন, 

এবং বহু বস্তু করিষ্বা তাহাকে আপনার বাটীতে রাখিলেন। 
ছই তিন্ মাস পরে রাজ! ক্ষেত্রমোহন পরামর্শ দিলেন যে, 
সন্ন্যাসী একবার বাকুড়ায় বান, মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া আপনার অবস্থ। তাহাকে বলুম। যেজে্টার সাহেব 

ক কুর্জবিহারী এই অপরাধের নিমিত্ত পদচ্ুত ও রাঞবাটী হইতে ৪: 

হইয়াছিলেৰ। ৪ 
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অভয় দিলে পুলিসের 'সাহাধ্য লইয়া বর্ঘমানে যাইবেনঃ তখন 

পরাণ বাবুর লাঠিয়াল আর কিছুই করিতে পারিবে না । পরাণ 
বাবু বিষয় ফিরিয়া না দেন, তথন আদালত আছে। 

এই পরামর্শ অনুসারে সন্ন্যাসী কাকুড়া যাত্রা করিলেন। 

পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেন না) সঙ্গেও কোন লোক লই- 

লেন ন1। 

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে'বাকুড়া'র পার্শববন্তী মানভূম জেলায় 
জঙ্গলি লোকেরা একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল যে, 

তাহাদের নিরম্ত করিপার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌজ পাঠাইতে 

হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে ; 
তথাপি ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন নামে একজন সাহেব পোলিটি- 

কেল এজেণ্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাহার অধীন আর 

একজন আসিষ্টান্ট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন হানিংটন । 

তাহারা উভয়ে বড় সতর্ক, মানভূমে বসিয়া চিলের ন্যাত্ধ চারি- 
দিক্ দেথেতেছেন ; কোথাম্ম দশজন পাঁচজন লোক একত্র হুই- 

তেছে, তাহার তাহ? দেখিতেছেন, আর, নোট করিতেছেন। 

পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত হওয়ায় বাঁকুড়া ও মানভূমের 
মেজেষ্টারেরা একটু সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সংকল্প করিয়া 
থাঁকিবেন যে "আর ঠকিব না; এবার বিজ্োহ অঙ্কুরে বিনষ্ট 

করিব।” | 

এই সময় সন্ন্যাসী বাকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথাও 

বাস না করিয়! সরকারী সরকিট হাউসের নিকট একটি তেতুল 

তলায় গিয়া থাকিল, মেজেষ্টার সাহেবের বাঁটাভে দেখ! করা, 
বোধ হয়,তীহার ইচ্ছা! ছিল না) সন্্যাসীবেশে তথায় দেখা হওয়। 
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ধড় সম্ভবছিল ন!। যে কারণেই হৌক্, সন্গ্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মনে করিয়া থখকিবেন, মেজেষ্টার 

সাহেব এই পথে হাওয়! খাইতে আমিলেই সাক্ষাৎ হইবে । 

প্রতাপটাদ ফিরিয় আসিয়াছেন, এ বার্তী বাকুড়া অঞ্চলের 

সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। 'পাজ। ক্ষেত্রসিংহ তাহাকে চিনিয়াছেন 

এ কথাও লোকে শুনিয়]ছিল সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে 
দলে দলে প্রতাপটাদ্নকে দেখিতে আদিল । 

মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন, এই এক সময়। এবার 

আর ঠক হইবে না। অতএব তত্ক্ষণাৎ দারগা, জমাদ্দার, 

বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হই- 
লেন এবং ততঙক্ষণাৎ সন্গ্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। যাহার! 

তাহাকে দেখিতে আপিয়াছিল, তাহার! অনেকেই পলাইল, 

তথাপি প্রায় এক শত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেল- 

খানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট 
গেল যে, এক জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে । গ্রে ব্যক্তির 
পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন 

ধর! পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলথানায় থাকিলেন। 

যাহারা প্রতাপটাদের প্রত্যাগমনবার্তী বিশ্বাস করিয়া- 

ছিলেন, ভীহাদের মধ্যে কেহ কলিকাত। হইতে একজন ইংরেজ 
উকীল খাঁকুড়ায় পাঁঠাইলেন। উকীল সাহেব গিয়! মেজেষ্টার 
সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্টর নকল চাহিলেন, মেজে- 

ষ্টর সাহেব বলিলেন, "কোন ওয়ারেণ্ট হয় নাই, আমার হুকুমই 
ওয়ারেন্ট ৮ উকীল সাহেব তখন আপনার মক্কেলের অপরাধ 

কৃ? জানিতে চাহিলেন, দরখাস্ত দিয়া বলিলেন। চার্জের 
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নকল দেওয়া হউক।' মেজেষ্টার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 
“আমর! মফঃম্বলে চার্জ লিধি না। তোমার মকেলের অপরাধ 

অবশ্য আছে, তাহ! পূর্বে বলা রীতি নহে।” সুতরাং উকীল 

সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 

প্রায় আট মাস পরে, সন্ন্যাসী হুগলীতে প্রেরিত হইলেন, 

কেন, তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই। হুগলীর দায়রায় 

তাহার বিচার আরন্তহইল। কৌন্সিলি টার্টন সাহেব তাঁহার 

পক্ষ হইয়। হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব 

তাহাকে কোন কথ! কহিতে দিলেন ন।। তাহাতে টার্টন 

সাহেব রাগত হইয়। নিজামতে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের 

বিষয় নিজামত আদালতে জজ সাহেবের হুকুম বাহাল থাকিল। 

সুতরাং সন্গ্যাপীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত কোন উকীল, 

কি কৌন্সিলি, কি মোক্তার কেহই থাকিতে পাইল না। জজ 
সাঙ্কেব একতরফ। বিচার করিয়। সন্যাসীকে ছয় মাস কাঁরা- 
বন্ধের আজ্ঞা দিলেন; এবং খালাসের পর, চল্লিশ হাজার টাকার 
পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিতে হুকুম 
দিলেন । 

.সন্যাসী জিজ্ঞাস. ক্ৰিলেন,... “বিচারপতি ! আমি এখনও 
বুঝিতে পারি. নাই যেকি অপরাধের নিমিত্ত, আমি দণ্ড-পাই- 

লাম”... 

বিচারপতি বলিলেন, "তোমার নাগ .আলোক শা ! ভূমি 
মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাদ বলিয়! লোক ভুটাইয়াছ, রাজ্যের 
শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ।”৮ সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন । 
'. জক্ন্যামী যথারীতি ছয় মাস কারাবাস করিয়। চল্লিশ হাজার 
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টাক পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিয়া, ১৮৩৭ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যে দিবস খালাস হইলেন, সে দিবস 

হুগলীতে মহাসমারোহ হইল । কলিকাত হইতে বিস্তর সন্তরাস্ত 

ব্যক্তি তাহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। পর দিবস অর্দোদয় 

বোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বদ্ধমান ও বাঁকুড়ার বিস্তর লোক 

হুগলি ও ত্রিবেণীতে আসিয়াছিল; তাহারাও প্র সমারোহে 
যোগ দিল। পঞ্চকোটের রাঞ্ ও বিষুপুরের রাজ! উভয়েই 

যোগ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, উভয়েই জেলখানার দ্বারে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এ অঞ্চলের ধনবাঁনের! দেশী বাদ্য, 

ইংরেজি বাদ্য, হাঁতী,ঘোড়া,রেসাল1 লইয়া তথায় অপেক্ষা করি- 

তেছিলেন। যখন জেলখানা হইতে জালরাঁজ1 বহির্গত হইলেন, 

অমনি হাতীর উপর হইতে নহবত বাজিয়া' উঠিল, দূরে কাড়া- 
নাগর! বাজিতে লাগিল, চারিদিকে হরিবোল পড়িয়া! গেল, তিন 

চারি দল ইংরেজি বাদ্য বাজিয়ী উঠিল। সকলে জালরাজাঁকে 

মহ! সন্ত্রমে স্ুখাশনে বসাইলেন, বাহকেরা স্থখাশন সন্ধে তুলিল, 

চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাঁগিল। শত শত পতাক। 

ছুলিতে ছুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়। 

শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাঁজা কলিকাতায় আসিলেন। বাবু 

রাধাকঞ্জ বসাকের বাঁটাতে প্রথমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
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ণী 

কাণ্ডেন লিটিলের লড়াই । 

কয়েক মাঁস পরে, আত্মীয় সকলের পরামর্শ অনুসারে আপা- 

ততঃ কলিকাতার সম্পত্তির নিমিত্ত স্কৃপ্রিম কোর্টে নালিশ 

, মৌকর্দামা আরস্ত হইল। 

বর্ধমানের রাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত মাহাতাবটাঁদ তখন নাবালক 

তাহার পুর্ব পিতা পরাণ বাবু, রাণী কমলকুমারীর পক্ষ 

হইয়! তাহার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষথ করেন। সুপ্রিম কোর্টের 

মোকর্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত তিনি মদনমোহন কর্পুরাকে 

পাঠাইয়া দিলেন। 

জাল রাজ? প্ররুত পক্ষে প্রতাপটাদ কি নাঁ, ইহা সপ্রমাণ 
করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক প্রধান ব্যক্তির 

জোবানবন্দী হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, বাদী 

সত্যই রাজ! প্রতাপটাদ। তার পর, বর্ধমান অঞ্চলের সাক্ষ্য 
আবশ্তক হইল ; স্থৃতরাঁং উকীলের]। পরামর্শ দ্রলেন যে, একবার 

প্রতাপচাদ স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, ধাহার1 তাহাকে 

চিনিতে পারিবেন, তাহাদের দ্বার! সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দম! 

প্রমাণিত হইবে। 
জাল রাজ! বর্ধমানে যাইতে প্রস্তত হইলেন, কিন্ত কলিকাতা 

নিবাসী ধাহারা তাঁহার জামিন ছিলেন, তাহারা এক বৎসর 

পুর্ণ ন৷ হইলে যাইতে নিষেধ করিলেন । জাল রাজা সুতরাং 
এক বৎসর অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর বর্ধমান যাত্রা করি- 

বার নিষিত্ত প্রস্তত হইলেন । এই সময় উকীলদের পরামর্শ 



জাল প্রতাপটাদ। ৩৩ 

মতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডেপুটি গবর্ণর এলৈক্জাওর রশ সাঁছে- 
বের নিকট একখানি দরখাস্ত করা হইলঞ্। কিস্তু হালিডে 

সাহেব তখন সেক্রেটারি, তিনি দরখাস্ত নামধ্ুর করিলেন । 1 
দরখান্ত অলঙ্গত হয় নাই, বর্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপ- 

মান করে বা অত্যাচার করে, এই ভয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছিল; 
সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত জাল রাজা সে সকল কথা কিছু মনে না করিয়া নিশশ্ক 
চিন্তে বদ্ধমান যাত্রা করিলেন |] কাল্ন! দিয় গেলে স্থৃবিধ! হয় 
বোধ করিয়া তিনি মেই পথেই গেলেন। এ অঞ্চলের অনেক 

গুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সীষ্ুরের ্টনাথ বাবু 
যাহাকে লোকে সচরাচর নবাব বাবু বলিত, তিনি গ্রাণ্ড ট্াঙ্ক 

রোড হইয়! বদ্ধমান গেলেন। 

জাল রাজা সঙ্গে অধিক লোক লইলেন না; যে নকল ভৃত্যবর্গ 

প্রহরীর! তাহার পরিচর্ধ্যার্থ কলিকাতায় নিযুক্ত ছিল, কেবল 

তাহাদেরই লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। 
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৩৪ . জাল প্রতাপচাদ !। 

রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত কয়েক খানি 

বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পানসী, তত্তিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের 

নৌকা, চিড়িয়াখানার নৌকা, গাহকদদের নৌকা, তাঞ্জামের 
নৌকা, এইরূপে ৪০ কি ৫* খানা নৌক' একত্রে বাহির হইল । 

রাজ! প্রতাপটাদ বদ্ধমান যাইতেছেন, একথা পর দিন 
'গম্গার উভয় কুলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কুলবধু অবধি গঙ্গাতীরে 
ছুটিয়। দেখিতে আসিল । মাস্তরে মাস্বরে রক্তপতাকা উড়ি- 

তেছে, নৌকার ছাদে ছাদে তথ্মাওয়াল। প্রহরী ধ্াড়াইয়! 

আছে। কর্তই লোক নৌক] হইতে মুখ বাঁড়াইয়া কূল দেখি. 
তেছে। কতই লোক কুল হইতে নেোৌঁক! দেখিতেছে। রাজা 
পিনেসের ভিতরে আছেন, তাহার খড়খড়ি খুল্লা রহিয়াছে, কিন্ত 

স্তাহাকে দেখ! যাইতেছে না। তাহার উদ্দেশে বৃদ্ধার বলিতে 

লাগিল, “যাও, বাছা ! আপনার ঘরে যাঁও। কতদিন পথে 

পথে বেড়ালে এখন ঘরে যাও।১? 

নৌক] গমনে কিঞিৎ বিলম্ব হইল। তীহার কৌন্সিলি ও 
উকীল কেহই সঙ্গে আদিতে পারেন নাই। তাহাদের অপেক্ষায় 
তিনি এখানে সেখানে নৌক? রাখিয়! বিলম্ব করিতে লাগিলেন । 

এবং সেই উপলক্ষে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! যাইতে 

লাগিলেন। চুঁচুড়ার অপর পারে জালরাজ! প্রায় অষ্টাহ 
ছিলেন। নিকটবর্তী মোগল, ফরাঁসিস ও অন্যান্ত সম্প্রদায়ের 
বিস্তর লোক তথায় আগিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
এই স্থানেই কালনার পুলিস আসিয়। তাহার পন্চাৎ লয়। কে 

কে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, কালনাঁর জমা- 

দ্বার তাহার এত্ডেল। পাঠাইতে লাগিল। গবর্ণমেন্ট পূর্বে 



জাল প্রতাপচাদ। ৃ ৩৫ 

বর্ধমানের মেজেষ্টারকে সংবাদ দ্িয়াছিলেন যে, জাল রাজ 

কালন! হইয়! ব্ধমানে াইতেছেন এবং নেই সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে 
কি একথান! গোপন মিনিট পাঠাইয়। দিয়াছিলেন।* মেজেষ্টর 

সাহেব--ওগিল.বি--তাহা। পাঠ করিয়াই কিংকর্তব্য স্থির করিয়। 

রাখিয়াছিলেন ও দারগার উপর পরওয়ান! পাঠাইয়াছিলেন। 

শেষ ২র! বৈশাখ 1 তারিখে জালরাজা কালনার পৌছি- 

লেন। পৌছিয়াই ছুই জন মোক্তারকে বর্ধমানে পাঠাইলেন। 

তাহারা মেজেষ্টর সাহেবের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিবে 

যে, পপ্রতাপটাদ কাল্নায় পৌছিয়াছেন, তাহার ইচ্ছা বর্ধমানে 
আইসেন। কিন্তু হুভুরের অভয় না পাইলে আসিতে দাহ 

করেন না ।” | 

একদিন মেজেষ্টর সাহেব ভাঁক্তার চিক লাহেবের সঙ্গে 

একত্রে আহারান্তে কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমত সময়ে 
গেটের নিকট দোখলেন, কাল ন! হইতে বাল রাজার ছুই জন 

মোক্তার দরখাস্ত লইয়া! আসিয়াছে । কি দরখাস্ত, তাহ! 

তিনি অনুসন্ধান না করিয়া একবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়। 

জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন । তাহাদের মধো একজন মোক্তা- 

রের নাম রাধাকৃঞ্চ ঘোষাল। মোক্তারদের জেলখানায় পাঠা- 
ইয়া মেজেষ্টর সাহেব কালনার দ্ারগাকে হুকুম দিলেন যে, 
“তথায় জমিয়তবন্ড, হইতে দিবে না, যদি জাল রাজা হুকুষ 

মাত্রেই আপনার সঙ্গিদের বরখাস্ত না করে, তবে তাহাকে 

গ্রেপ্তার করিবে । | 

« এই মিনিটের কথা হপরিমকোর্টে জোবানবলগিতে প্রকাশ পার়। 

ধাঁ হর! বৈশাধ ১২৪৫, ইংরেজি ১৩ই এপ্রেল ১৮৩৮। 



৩৬ - জাল প্রতাঁপচাদ। 

ইতিপূর্বে পরাণ বাবু জাল রাজার আগমনবার্তী শুনিয়া 
পিয়ারালাল নামে একজন ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইয়া- 

ছিলেন। সেব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া- 

ছিল যে, বাজারের কেহ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে বিক্রয় 

করিতে সাহস করিত না। অধিক মূলো যে যাহা বিক্রয় করিত, 

তাহ! অতি গোপনে । 

কালনায় একজন পাদরি থাকিতেন, তাহার নাম এলেক্- 

জাণ্ডাঁর, তাহাকে মেজেইর সাহেব এক খানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া- 

ছিলেন যে, জাল রাজ কাল্নায় পৌছিয় কিরূপ ব্যবহার 

' করেন ও তাহার সঙ্গে কত লোক, তাহ! গোপনে অনুসন্ধান 

করিয়া জানাইবেন। এ পত্রের সন্ধান পিয়ার লাল বাবু 

জাঁনিতেন, অতএব পাদরি সাহেবের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য 

তিনি একজ্জন থৃষ্টানকে হস্তগত করিলেন । সেই খুষ্টান যাহ। 

বলিত, তাহাই পাদরি সাহেব মেজেষ্টরকে লিখিতেন, স্বয়ং 

কোন বিষয় তদন্ত করিতেন না। এ কথা তিনি পরে জোবান" 

বন্দিতে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন । 

কাল.নার দারগ! রাজবাটীর অনুগত, তাঁহার নিমিত্ত পিয়ার 
লাঁল বাবুকে কোন কষ্ট করিতে হইল না। দারগ! পুনঃ পুনঃ 

পিয়ারালালকে জানাইলেন যে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ 

অধীন জীবিত থাকিতে জাল রাজা কখন. কাঁল.নাকস পদার্পণ 

করিতে পারিবে না ।* | 
দারগার নাম মহিবুলা । লেখা পড়! তিনি একবারে জানি- 

€তন না, দ্বারগাগিরি কন্ধে লেখাপড়া জান! অনাবশ্তক বলিয়! 

তখনকার মেলেষ্টার সাহেব প্রায়ই মূর্খদের এ কার্ধ্যে নিযুক্ত 



উল জতাদলদশ উনার 

িবিভেন। দারগার! একজন করিয়া মুহুরি* রাখিতেন, তাহা” 
রাই রিপোর্ট লিখিয়া দ্িত। দারগার। কেবল *তাহাতে মোহর 

ছন্দ কারতেন। পিয়ারালাল বাবু মহিবুল্লার মুহুরিকে হস্তগত 

করিলেন | 

' জালরাজার মোক্তারের! বর্ঘমানে পৌছিবামাত্রই বে, জেল- 

খানাম প্রেরিত হইয়াছে, এ সংবাঁদ জাল রাজ কিছু মাত্র 

জানিতে পারেন নাই | ক্থুতরাং “বিলগ্গে কার্যা সিদ্ধি” ভাবিযা 

কিছু দিন নিশ্চিন্ত থাকিলেন। কিন্তু কত দিন আর চুপ করিয়। 
নৌকায় বসিয়! খাকিবেন ? একবার কাঁলনায় নামিতে ইচ্ছা! 

করিলেন । 

৯ই বৈশাখ তারিখের প্রাতে বেল1 ৮ টাঁর সময়, নৌকা! 

হইতে নামিবার উদ্যোগ হইল ।” তাহার সঙ্গে তাঞ্জাম ও 

বাহক ছিল, তাহার তৎক্ষণাৎ পাথুরিয়। মহল ঘাটে গিয়া নৌক। 

ভিড়াইল। নগরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজ1 আসিতেছেন, আবাল- 

বৃদ্ধ সকলে পাথুরিরা মহল ঘাটের দিকে ছুটিল। পিয়ারালাল 
থানার দিকে ছুটিলেন। দাঁরগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়াপোষাঁক 
পরিতেছিলেন, পিয়ারালাল গিয়া বলিলেন, “সর্বনাশ হুইল, 

শীঘ্ব আন্মুন।” দারগ! পাগড়ি জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, 
“ভয় কি, এই আঁমি চলিলাম, কাহার সাধা এখানে নৌক। 

ভিন্ায় | মহিবুললা দ্বারগ1 বাহির হইলেন, সঙ্গে জমাঙ্ধার, 

বরকন্দাজ্, চৌকিদার প্রভৃতি অনেক চলিল। তাহার ইচ্ছ1-- 

নি 
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জাল অতাপচাদ। 
অহিষাকাঁর বলিলেই, হয়, সদর্পে বা! শীপ্র চল! ভীহার পক্ষে. 
অসাধ্য । সুতরাং মহিবুল্ল। যথাকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হই- 

লেন, তখন জাল রাজার নৌকা ঘাটে ভিড়িতেছে। মহিবুল্লা 
তথন অতি ব্যস্ত হইয়া নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি নত- : 

শিরে জাল রাজাকে সেলাম করিয়া যোড়করে দীড়াইলেন। : 

রা্বা নৌকা হইতে তাঞ্জামে উঠিলেন, একজন ভূত্য আসিয়া : 
রাজার দক্ষিণদিকে একখানি তরবারি রাখিয়া গেল।* আর এক. 

জন ছাতি ধরিল, তৃতীয় একজন আড়ানি ধরিল, অপর ছুই জন 

চার করিতে লাগিল; পাচ ছয় জন আশা! সোট ধরিল। সম্মুখে 

নকিব ফুকারিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া উঠি- 
লেন_-“তফাৎ, তফাৎ”-_-আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন । 
তাঞ্জামের ছুই পার্থে ছুই জন আরদালি তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতে 

ছিল, মহিবুল্লা একজনকে সরাইয়া আপনি আর.দালি হইয়! 

তাঞ্জাম ধরিয়া চলিলেন। জাল রাজাকে দেখির়। গঞ্জের বৃদ্ধ 

মহাজনেরা চিনিল, তাহার আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দীড়া- 

ইল, দুরু হইতে স্ত্রীলোকের! উলু দিতে লাগিল। আনন্দের 
আর সীমা রহিল ন'। নগর প্রদক্ষিণ করিয়। রাজা নৌকা- 

রোহণ করিলেন; সেই সময় কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া! আপন 
আপন পরিচয় দিতে লাগিল। বাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক 

পুর্ব কথা কহিলেন। বৃদ্ধের আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে 
ফিরিল। 

* বন্ধমানের রাজার! জাতিতে ক্ষত্রিয়। জাতীয় ধর্মানুরোধে হউক, 

জথব! রাজ। বলিয়াই হউক, তরবারি তাহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য । কিন্তু 
জাল রাজার তাঞ্জামে তদ্বওয়ার থাকায় “এগ ৪০:০৮ বলিঘ্। পারি 

সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন ও দেজেষ্টর হেব ভয় পাইয়াছিজেন। , 



জাল প্রতাপচাদ। ৃ ৩৯ 

এই ব্যাপারের কথা, পাদরি এলেক্জাগার সাহেব আপনার 

খুষ্টানের নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টারকে লিখিলেন যে, 

একশত তরবারধারী আর দুইশত সড়কি ওয়ালা লইয়। প্রতাপ- 

টাদ্দ কালন! প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে । রাঞ্জবাটীর প্রতি 

তাহার লক্ষ্য ছিল । কেবল সুদক্ষ দারগার জন্য কিছু করিতে 

পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। 

যদি প্রতাপটাদকে শীঘ্র দমন কর! না হয়, তবে বোধ হয়, একটা 

দাঙ্গা উপস্থিত হইবে ।* 

পত্র পাইয়] মেজেষ্টার সাহেব, প্রতাপর্টাদের গ্রেপ্তারি জন্য 

তাহার চতুর নাজির আসাদ আলিকে পাঠাইয়! দিলেন । পরাণ 

বাবুও এই সুযোগ পাইয়া রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর 

লাঠিয়াল পাঠাইলেন। 

পূর্ব্বে সমুদয় বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একজন 

পুলিস সুপরিপ্টেণ্ডেন্ট ছিলেন । মেজেষ্টারের! তাহারই আক্তা- 
সারে কাধ্য করিতেন। যে সময়ের কথা বলা! ফাইতেছে, 
সেই সময় স্মিথ সাহেব এই পদে ছিলেন। কিন্তু তিনি 

জালরাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ কি হুকুম দেন নাই, 
শক 

* 1[য 06০: 817--0006%0 01782001093 00৪৮ 006 00 ৮০০3 133 
0০৪০ 81৮0) 08150506005 10019 1670800 01 008105, 20 2, 2977017 

10) ৪ এ8সাও ৪00 10 119 00 00150 28690060. 0 0108109 01 

& 10000790. ৪0:09090 &00 00016 0886 100000৮67 0? 5610)0001), 
[16,001)00018 ৪ 81600909926 ০0: 8১ 000. 136 21070879029 ৮ 

177806০0000 1009, 8৮ 5০০ 59616 100:0%51 0:9500098 
10100, প09 2910906 0£ 001055 | 01015 00859590590 জগত, এট 2৪ 

18 00 ০১)০০%:০ 90০13, 
[800 650, 4, 41085100707 



৪০ জাল প্রতাপচাদ । 

তিনি কেবল লিখিয়াছিলেন যে, যদি জাল রাজা আপনার 

লোক বিদায় না করে, তবে তাহার নিকট হইতে ফেল 

জামিন লইতে পার ।*% মেজেষ্টার সাহেব এই পরামর্শ অন্থু- 

সারে পুর্ধে পরওয়ান। জারি করিয়াছিলেন । জাল রাজাও 

তদন্সারে লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন, কেবল এই 

মাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ লোক বিদায় করি- 

বেন, তাহ! তাহাকে বলিয়। বা দেখাইয়! দিতে হইবে। কিন্ত 
মেজেষ্টার সে কথায় কণপাত না করিয়া একবারে তাহাকে 

গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজিরকে পাঠাইলেন। নাজিরকে পাঠা- 

ইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।। তাহার ম্মরণ 

ভইল যে, পূর্্মদিন একটি পল্টন? বর্ধমান দিয়া বারাকপুর 

গিয়াছে। অতএব আর ইন্তস্ততঃ ন1 করিয়। পত্র দ্বারা তাহার 

পর ই 
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ভাল প্রতাপষাদ। ৪১ 

কাণ্তেনকে পথে আটক করিলেন। জঙ্গ সাহেব এই বার্ড 
শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং মেজেষ্টীর সাহেবের সঙ্গে 

ডাক্তার চিক সাহেব কাল.নায় যাইতেছেন শুনিয়া আপনার 

দুইটা পিস্তলে স্বহস্তে গুলি পুরিয়! উভয়কে সাদরে দিলেন । 
কাণ্ডেন সাহেব পত্র পাইয়া সিপাহী সমভিব্যাহারে বৈচিতে 

অপেক্ষা করিয়। থাকিলেন। সেই দিন অপরাহে মেজেষ্টার 

সাহেব স্বয়ং আর ডাক্তার সাহেব একত্রে তথায় উপস্থিত হই- 

লেন । জালরাঁজার সংবাদের নিমিত্ত মেজেষ্টারের আদেশ মত 

ডাক্তার সাহেব তথ! হতে কাঁল নার পাদরিকে এক পত্র লিখি- 

লেন। উত্তরে পার্দরী ভয় দেখাইলেন। স্তরাং মেজেছার 

সাহেব ফৌজ লইয়! তৎক্ষণাৎ কাল না যাত্রা করিলেন । 
রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পল্টন কাল.নায় পৌছিল । 

কাপ্তেনের নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টার সাহেবের পরামর্শ মতে 

প্রথমে সিপাহী লইয়৷ পাঁদরি সাহেবের কুঠিতে গেলেন, তথায় 

স্থির হইল ষে, মেজেষ্ার একবার নদীর কুলে গিয়া! সংধাদ লইয়। 
আসিবেন ; তাহার পর ইতিকর্তব্য স্থির হইবে । ওগলবি সাহেব 

পিস্তল হস্তে লইয়া দ্ারগা ও নাজিরের সঙ্গে ঘাটে গেলেন। 

তথা হইতে কাণ্তেন লিটিলকে লিখিয়! পাঠাইলেন যে, “ত্রিনা 

যুদ্ধে জাল প্রতাপর্কে গ্রেপ্তার কর কঠিন। অতএব আপনি 
সসৈন্য সত্বর আনন” পত্র পাইয়া! কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন 
অমনি সিপাহীর! বন্দুকে গুলি গাদিল, তাহার পর গত্ীর পদ- 

চারণে তাহার! গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখে জল কলকল 
করিয়া ছুটিতেছে। এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, 
সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থানে একখানি 



৪২. জাল প্রতাপচাদ। 

পিনিস নগ্গর করিয়া! রহিয়াছে £ তৎপশ্চাতে চাঁরি পাঁচ খানি 

বজরা, তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি পানসী ব্যতীত আর কিছুই 

নাই। মাজির] নৌকার ছাদে, ভদ্রলৌকেরা নৌকার ভিতরে 

নিদ্রা বাইতেছে। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর । নৌকার আলোক 
নিবিয়া গিয়াছে-_-সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও 
যেন ঘুমাইতেছে। এমন সময় কাপ্তেন সাহেব মেজেষ্টারের 
সহিত কি পরামর্শ করিয়া ফায়ারের হুকুম দিলেন । ওগলবি 

সাহেব নৌকা দেখাইয়া! “মার, মার” বলিয়া চীৎকার করি) 

উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনর পিস্তল ছুড়িলেন। অমনি গুড়, 

'গুড়, করিয়। পণ্টনের বন্দুক গর্জিয়! উঠিল। নৌকার ছাদে 

যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা, 

ভাঙ্গিল না। অপর মধ্যে কাহার হাঁত ভাঙ্গিল, কাহার প৷ 

ভাঙ্গিল, কাহার দ্রেহ উল্লটিযর়! জলে পড়িল। জালরাঁজ1 হঠাৎ 

উঠিয়া জলে ঝাপ দিলেন । পশ্চাতের বজর হইতে আর একজন 

লাফ দির়। গঙ্গায় পড়িলেন, তাহার নাম রাজ! নরহরি চন্দ্র 

নিবাস হরধাষ । উভয়ে গঙ্গাপার হইয়1 শাস্তিপুরের উত্তরে এক- 

স্থানে লুকা ইয়া থাকিলেন। 

»এ দিকে যুদ্ধ ফুরাইল? যুদ্ধের পর লুঠ । সুতরাং লুঠ আরস্ত 

হইল । সিপাহীর ঘাঁট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া পিনাসে 
আসিল। সঙ্গে সে আসাদ আলি নাজির:ও মহিবুল্ল। দারগ! 
আপন আপন দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন । জাল রাজা, 

ধাজ1 সাজিয়াছেন, কর্জ করিয়া রাজার অসবাঁষ কিনিয়াঁছিলেন, 

সোঁণার আদা, সোণার সোঁটা, সোঁণার ছাতি, সোণার আড়ানি, 

লুঠের মুখে তাহা সকলই অন্তহিত হইল । 
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লুঠ শেষ হইলে পর, গ্রেপ্তার আরস্ত হইল। মাবিমাল্লী, 
থাঁনসামা, খেজমতগাঁর, যাহারা গুলিবৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল 

এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই 
ধর! পড়িল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজিরের মন উঠিল না। 

দারগা, নাঞ্জির উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে 

4০০ কি ৮০* লোক । রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তাহাৰ 

সঙ্গে ৩৪২ জন লোক । এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার 

অসম্পন্ন হয়, স্থতরাঁং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর কিছু বাড়াইতে হইল। 
নিকটে ছুই একখানি তীর্থযাত্রীর নৌক। ছিল, নাজির সে সকল 

নৌকা হইতে যাত্রীদের বাহির করিয়। আনিলেন। তাহাদের 

'মধো অনেকগুলি জ্ীলোক বাহির হইল । কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া 

ত্যাগ করার আর সময় নাই, সুতরাং তাহারা জালরাজার সঙ্গী 
বলিয়া! গ্রেপ্তার হইল। ওগলবি সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) 

তারিখের রোবকারীতে সেই হতভাগ্যদ্দের নাম লিপিবদ্ধ করি! 

গিয়াছেন। দ্রবময়ী বেওয়।। স্ুর্ধ্যি, গঙ্গামণি, অনু, চন্ত্রমণি, 

তুলসী, পদ্ম গোয়ালিনী, কন্ন, পদ্ম ঠাকুরাণী, গয়াঠাকুরাণী, 

দাসীঠাকুরাণী ইত্যাদি । বৃদ্ধার] বর্ধমানে চাঁপানে গিয়! প্রায় 

নয় মীস তথায় আবদ্ধ থাকিল।- যেরূপ তখন গবর্ণমেপ্ট ছিল; 

যেরূপ কর্মচারী ছিল; যেরূপ সমাঁজ ছিল, তাহাতে বিপদ্গ্রস্তের 

নিকটে আদিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত । মন্দ সমাজের দোঁধ 

এই । যদ্দি আমাদের সমাজ ভাল হইত, যদি আমর! নিক্ষে 
ভাল হইতাম, আসাদ আলি ভাল হইতেন, মহিবুল্লা ভাল, 

হইতেন, তাহ! হইলে মেছেষ্টার সাহেব অত্যাচার করিতে সাহস, 

পাইতেন না । যেরূপ দমাজ, সেইন্ধপ গবর্ণমে্ট হুইয়! থাকে । 
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সমাজের দৌষে গ্বর্ণমেন্ট মন্দ হয়, সমাজের গুণে গবর্ণমেপ্ট 
ভাল হয়। 

কালনাগঞ্জের যে সকল বুদ্ধ দোকানদার জাঁলরাঁজাকে চিনি- 

য়াছে বলিয়াছিল, তাহারাও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গী হইল । তথা- 

কার কতকগুলি স্ত্রীলৌকও সেই দশাপন্ন হইল। মেজেগ্ার 

' সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বকথিত রোবকারীতে লিখিয়াছেন 

যে, “তাঁরা আর গুণমণি জাল রাঁজার লোককে বাঁটীতে অন্নপাঁক 

করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাঁটাতে থাকে । গোবিন্দ 
সরকার আর নাথু পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। 
আর. তারাঁকে যখন গ্রেপ্তার কর] হয়, তখন সেখানে কিশোর- 

মণি উপস্থিত ছিল। স্থৃতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তারযোগ্য |” 

এইরূপে ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হইয়া! বদ্ধমানের জেলখানায় 
প্রেরিত হইল। জালরাঁজা আর নরহরি চন্দ্র শাস্তিপুরের নিকটে 

ধর। পড়িলেন। কিন্তু জাঁলরাজাকে বদ্ধমীনে ন। পাঠাইয়! 

হুগলির জেলে পাঠান হইল। তাহার একান্ত ইচ্ছা! ছিল যে, 
তাহাকে বদ্ধমানে চালান দেওয়। হয়। তিনি ত বর্ধমানেই 

যাইতেছিলেন, রাজার মত যাইতেন--না হয় অপরাধীর মত 

গেলেন। ফেরূপেই যান, বর্ধমানে যাইতে পারিলেই তাহার 

কাধ্য লিদ্ধ হইবে, এই তাহার বিশ্বাস ছিল।' কিন্তু তাহার সে 

ইচ্ছা পূরণ হইল না। সিপাহী-পরিবেষ্ঠিত হইয়। হুগলিতে 

বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। নরহরিচন্ত্র প্রভৃতি আর 
সকলে বর্ধমানে প্রেরিত ভইলেন। কিন্ত যে জেলায় অপরাধ 

করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল, সে জেলায় 

তাহার বিচারের পক্ষে কি আপত্তি ছিল; তাহা কোন কাগঞজগজে 

৯ 
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প্রকাশ নাই। কেহ কেহ অন্থভব করেন, পূর্েই পরামর্শ 
ছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়! হুগলির জেলখানায় পাঠাইতে 

হইবে। 
জাল রাজা! গ্রেপ্তার হঈলে পর, তাহার উকীল ডবিউ, ডি, 

স1 (1.1). 91৫)- গ্রেপ্তার হইলেন । তিনি পুর্বে জালরাজার 

সমভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই? লড়াইয়ের তিন চারি দিন 

পুর্ববে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন | যে রাত্রে লড়াই হয়, সে রাত্রে 

সা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না-_নিকটে পাইগাছি গ্রামে লায়েল 

সাহেবের নীলকুঠিতে গিয়াছিলেন ; প্রাতে তথা হইতে আসিতে 

ছিলেন, পথে ওগলবি সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করেন । উকিল 

(13:16517-0া ৪0019০%) প্রভৃতি কত কথাই বলিলেন। 

মেজে্টার সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। গ্রেপ্তা- 

রের সময় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তীঞ্ার কি অপরাধ ?. 

মেঙ্গেই্টার সাহেব মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, প্রাজবিস্রোহিত। 

(107307) ! ) 

মেজেষ্টারের মুখে হঠাৎ যাহা! আসিয়াছিল, তাহাই যে তিনি 

বলিয়াছিলেন--এমত নহে । পরে পুলিস সুপারিন্টে্ডেন্ট বাহে 

আপনাঁর ১৮৩৯ সালের ২৪মে তারিখের ৫২৭ ন* পন্তরে এই ভাব 

ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আদামীদের এই বলিয়া উল্লেখ করেন 

যে, %126780703 2৫901369 01 1)011)5 00791179078 26986 

(1১৩ (00011017011) 830. 0 25915071000 60 056 00105611869 

৪061)01101685 

সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন--এই জনরব শুনিক্বা পাই- 

গাঁছির নীপ্লকর সাহেব তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত তীহাক্ষ 
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একজন সরকারকে পাঁঠাইয়া দিলেন। আঁদামীর তত্ব লইতে 
আসিয়াছেন বলিয়। সেই সরকারকে তৎক্ষণাৎ হাজতে যাইতে 

হইল । এবং সে ব্যক্তি যে হাত চড়িয়৷ আসিয়াছিল, সে হাতী- 
টিও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল। 

প্রতাপাদের পরম বন্ধু নবাব বাবু সিঙ্গুর হইতে একাকী 
বর্দমানে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন । সে সংবাদ মেজেষ্টার 

সাহেব কিরূপে পাইলেন । পাইয়] যথানিয়মে তাহাকে জেলে 

পুরিলেন। | 

_. তাহার পর, আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুঁজিতে লাগি- 
লেন। শেষ সন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির নবাৰ আনওয়ার 

আলি, জাল রাজার শ্বপক্ষ ; অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার 

নিমিত্ত হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে জাহানা- 

বাদের রামদীন্ সিংহ ও বল্লালদীঘির হাফেজ ফতে আলিকে 

গ্রেপ্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। আরও জন কয়েককে 

গ্রেপ্তার করিবার তাহার ইচ্ছা! ছিল। তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন 

যে, কলিকাতার মুলুকটাদ বাবু, পাঁনিহাটির জয়নারায়ণ বাবু 
প্রভৃতি কয়েক জন জাল রাজার নৌকায় ছিলেন । কিন্তু তাহা- 

দের গ্রেপ্তার করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা! কাগজ পত্রে 
প্রকাশ নাই। রর 

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তার হইল, কিন্তু একটা কাজ 
বাকি থাকিল | মেজেষ্টারিতে এত্বেল গিয়াছিল যে, জাল রাজার 

সঙ্গে পাচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে; কিন্তু তাহাদেয় সেই সব 

অন্ত্র কোথায় গেল ? নৌকায় পনরখানি তরওয়ার, ৩টি কি ৪টী 

বন্দুক আর একটি পিস্তন ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। 
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দারগ! সাহেব বড়ই গোলে পড়িলেন। আসাদ আঙি নিক 

পুরুষ-_-তৎক্ষণাৎ কাল না রাজবাটা হইতে এবং অন্যান্ত স্থান 

হইতে ৮৬খাঁনি তরওয়ার সংগ্রহ করিলেন । তাহার পর মেজেষ্টর 
সাহেবকে জানাইলেন যে,"নিপাহির! সমস্ত তরওয়াঁর লুঠ করিয় 
লইয়! গিয়াছে, আমি বন্যস্ে তাহাদের নিকট হইতে পঞ্চাশখান 

মাত্র উদ্ধার করিয়াছি। এখনও তাহাদ্দের নিকট এত তরওয়ার 
আছে যে. গাড়ী বোঝাই হইতে পারে ।” কাপ্ডেন প্রিটিল এই 

সময় হুগলিতে পৌছিয়াছেন অনুভব করিয়া ওগলবি সাহেব হুগ- 

লির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন যে, সিপাহীদের নিকট হইতে 

তরওয়ারগুলি লইয়] পাঠাইয় দিবেন ; কেন ন! সেই তরওয়ার- 

গুলিই এই মোকর্দমার প্রধান প্রমাণ ।* 

* 17500060021 ৪ 166662 2ি0:00)9 00106 2190188466 0£ 

13070187260 0109 11907190569 0৫ 130010700০৫ 09 601) 0097 
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এ) যে ২০০0২7৮981১ 01896 2556%/5 টি ০£ 2৩০সা। 
16] 1015 010060 101]0%5675) ৪0000 1701701505 01 ৪চা0738 109 015- 

০৩০79] 10108 0058, [005 96]00)8, 10066 04 090)047 175098 

98690170976 007181401105 00৫10 0 চিন) 010800০2 81707000809 

60 00000361598 89 10970) ৪8 60৩ ০০৪10 ০৪ 89৪]. 11617 0001) 

(0010৩ 010 009 50009 810 00) 70110099898 8170. 0100 056007 

02016 079 10706061015 ৪০ 07০6 11926 916 02010 00 86 ৪৮0108 010- 

৫91010 ; ০£ 10101) 1১৪09 01 50 সাত 78091560000 8010009 

 %:89 097709170 1409 8৪ 09095 ৪6 11০০81157 008) 111558565০8 

৯11] 101) 160 0800161090053815) 2 10085006839 09008301 3610 

01015 09177 900. 00 7০0: 9০৪৮ 60 ৪৮ 00598685101) 19: 2036 ৪ 

10100708790 90703. [62804 009 ৫7880936 200190697199 6০ 86 60091 

9১ 0067 0 89০) ৪8০08 ৪৮16706 70 0100 05887 



৪৮ জাল প্রতাঁপচাদ ॥ 

৮ 

ওগলবি সাহেব আসামী । 

কাণ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর, কলিকাতার ইংরেজি 

কাগজে তাহার বিস্তর গ্রশংসা প্রকাশ হইল। ৮ই মে তারি- 

খের হরকর! লিখিলেন যে, সিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়- 

জন লোৌক আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু “19 27708070045 

070 [90099901089 01 61018 018907 ( 081)6010 151019 ) 

10160% 9000] 0001 01. 1719 10000101) 2010 17001021016). 

শেষ কথাটি বড় ঠিক ! 

জাঁলরাজ সম্বন্ধে তাহারা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রধি- 

কতা করিলেন। কোরিয়ার (0০001161) পত্রের সম্পাদক লিখি- 

লেন, 4100970 19 ৪. 0০00 ৫1900 01 1019 01931001985 

৬৮৫)01 07760] 07 6721160 ৫7,071057, হরকরা তাহার 

টীকা কথিয়! বুঝাইলেন যে, "০91890 ৯1৮20107, অর্থে বুঝিছে 
হইবে,-উদ্ধে ফাঁসিকাটে ঝুলন।” লোকে ভাবিলঃ বিচার 

বটে! খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফাঁসি যাইবে জাল 

বাজা। 

এই সময় কে একজন, সম্পাদকের ধমক দিয়া, হরকরায় 
লিখিলেন যে, "আমি বিশেষ জানি,সে রাত্রে নৌকার নদ্দম। দিয়া 
রক্ত গড়াইয়া গঙ্গাম্ব পড়িস্াছিল_দ্ুমস্ত লোকের রক্ত । তোমর। 

তাহা ভূলিয়! কেবল কাণ্ডেনের প্রশংসা করিতেছ, যেজেষ্টারের 

প্রশংসা করিতেছ । এই ঘটন। যদি আজ ইংলণডে হইত, তাহা 

হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি. বলিতেন ?” এই পত্রের পর 
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পম্পাদকের সুর ষেন একটু ফিরিল, তদারক নিমিস্ত তাঁহার 

বলাবলি করিতে লাগিলেন । ক্রমে ডেপুটি গবর্ণর রস সাহেবের 

আসন একটু টলিল, তিনি তদারকের হুকুম দ্দিলেন। পূর্বে 

বল গিয়াছেঃতখন মেজেষ্টারদিগের উপর পুলিস স্ুপারিপ্টেণ্ডেন্ট 

ছিলেন, তাহার নাম শ্মিথ সাহেব। তদারকের ভার সুতরাং 

তাহার উপরেই পড়িল। কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ ব্যক্তি 

বখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি এ কাল পর্য্যন্ত 

মেজেগ্টীরকে তাহার ভার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই 
দিলেন । স্থতরাং মেজেষ্টার ওগলবি আপনার অপরাধের তদাঁ- 

রক আপনি করিতে বসিলেন। 

এদিকে উকীল বা সাহেবের কেরাণী জয়নারায়ণ চন্দ্র 

এফিডেবিড করিয়া! সাঁ সাহেবের খালাসের নিমিত্ত স্থপ্রিদ 

কোর্টের (5116 ০? 27668 0%71)%8) পরওয়ানা বাহির করি- 

লেন। কিন্তু সে পরওয়ান। ওগুলবি দাঁহেব,বড় গ্রাহ করি- 

লেন না। রর 

যতক্ষণ কথা হইতেছিল) বাঙ্গালির রক্ত নৌকার নর্দমা 

দিয়। গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের ন্যায় মেজেষ্টারের 

নিমিত্ত কোন ইংরেজের ভয় হয় নাই । কিন্তু যাই প্রকাশ হইল 

নে, সুপ্রিম কোর্টের পরওয়ানা এই মেজেষ্টার অগ্রা্থ করি- 

পাছেন, আর অমনি হরকর] লিখিলেন ধে, তবে আমাদের আর 

রক্ষা! নাই । «1১৩ 71650 10179016505 0 ৪06৭1 
চ]) 100 100 11) 870930 2016ঠ7 60 019 000785 

10101) ৪17 100দ27থ 8520-72958400৮ 0) 00৪ ০০৫৪- 

900, 0 [এয ছুট] 4০7984 ঠচত £2606 0009507৩ 8১৪ 
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কিছুদিন পরে মেজেষ্টার সাহেব জামিন লইয়া! সা সাহেবকে 

খালাম দিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়াই সা সাহেব ওগলবির 
নামে বেআইনি কযেদ রাখার জন্য পুজিসে নালিসপ করিলেন। 

এই মোকর্দনার এজাহারে নেক কথা গ্রকাশ হইয়। পড়িল । 

স্থপ্রিমকোর্টের এটণি ও কৌন্দলিদ্বের মধ্যে একট! হুলুস্থল 
পড়িয়া গেল। মফঃস্বলের অরাজকত। সন্বন্ধে সকলে একবাক্য 

হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির নামে থুনের 
নালিস আনা উচিত। কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণ- 
মেপ্ট কি করেন, তাহ] দেখিয়া! পরে কর্তব্যাকর্তব্য মীমাংসা 
করা যাইঢুর। পুলিসে যে জোবানবন্দী হইয়াছিল, কৌন্সলিরা 

তাহার নকল গ্বর্ণমেন্টে পাঠাইলেন । কিন্তু গবর্ণমেপ্ট মনো।- 

যোগ না করায়, তাহারা ওগলবি সাহেবের নামে খুনের নালিস 

ক্লুপস্থিত করাইপেন। 

'শ্মথ সাছেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, স্ৃতরাং 

তাহাকে বদ্ধমানে যাইতে হইল । তথা হইতে তিনি কি রিপোর্ট 
কবিলেন আযর। ভাহ। দেখি নাই, কিন্তু সেই রিপোর্ট পাইবার 

পর গবর্ণমেন্ট কিছুদিনের নিমিত্ব গগলবি সাহেবকে ছুট দিলেন। 
এদিকে রাষ্ট্র হইল যে, গবর্ণমেপ্ট তাহাকে সম্পেণ্ড করিযা- 
ছেন। কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। সুপ্রিম কোর্টে হাজি 
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ইইতে হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাকে অবকাশ দিয়াছিলেন। 

এবং যথা নিয়মে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেতনও দিয়াছিলেন । 

এই ক্লে স্মরণ রাখ! আবশ্ঠাক যে, আমাদের মধ্যে শাক্ক 

আর বৈষ্ণবে যেরূপ দলাদপি ছিল, এদেশে ইংরেজদের মধ্যে 
কোম্পানীর চাকর আর অপর দলে প্রায় সেইরূপ হইয়! পড়ি- 
যাছিল । যে সাহেবরা কোম্পানীর চিহ্টিত চাক (০০৮21) 

$৪ 561:%2068 ) তাছাদের অহঙ্কার ছিল যে, আমরা এদেশের 

হর্ডা কর্তী, আর কোন সাহেব আমাদের সমকক্ষ নছে। স্প্রিং, 
কোর্টের উকিল কোন্পলির ফোন মোবরদর্মায় মফস্বল আদাঁ- 

লতে আসিলে এই হর্তা কর্তাদের যণেচ্ছাচারিতার কিছু 

ব্যাঘাত হইত, এবং বিদ্যাবুদ্ধিও ধরা পড়িত, সুতরাং তাহারা 

কৌন্দলিদের ছুচক্ষে দেখিতে পাঁরিতেন না। কোম্পানীর 
কোন কোন জজ, আপন আপন নির্ভীকতা অখবা যথেচ্ছ 
ক্ষমতা দর্শাইবাঁর জগ্ঘ কৌন্সলিকে কথন কখন তুচ্ছ করিতেন, 

তাহার মক্কেলের সর্বনাশ করিতৈন, আইনকানুন কিছু মানি- 

তেন না, শুনিতেম না। সুতরাং কৌন্সলিরা চিহ্নিত চাকর- 
দের প্রতি একটু অশ্রপ্ধী করিতেন। অপর দাহেবেরাও বিশেষ 
সম্রম পাঁইতেন না বলিয়া চিক্কিত চাঁকরদের প্রতি একটু 

বিরক্ত ছিলেন। 
এই দূলাদলির ফল কতকটা! এই সময় ফলিয়াছিল। এ 

দলাঁদলি না থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত সা সাহেবকে 

কয়েদ করিতেন না। কিন্তু তাহা না করিলে, হপন ত কালনার 

হত্যাকাণ্ড কৌন্দলিদের অন্তঃস্পর্শ করিত না। কালনার ব্যাপার 

সম্বন্ধে যা! কিছু তদারক হইয়াছিল, তাহা! কেবল কৌন্দলিদের 
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উদ্যোগে । ওগলবি সাঁহেব যে খুনের নিষিভ্ত আসাঁধী হইয়া- 
ছিলেন, ভাঁহাও ইহাদের যত্ধে। নতুবা এই হত্যাকাণ্ড হয় ত 

গবর্ণমেন্ট শুনিতেও পাই তেন না। 
ওগলবি সাঁছেবকে কলিকাতার মেজেগ্টার ওহনলন সাহেব 

জামিন লইয়া! দায়রায় সোপর্দ করিলেন। বিচার সুপ্রিম 

কোর্টের জজ, সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট 

তারিখে আরস্ত হইল। জজ, কৌন্দলি প্রভৃতি সকলেই “পরছুল 
(761) পরিয়। স্বত্ব গ্থানে আদিয়। বসিলেন। তখনও 

সাহেবদের মধ্যে পেরিউইগ পরার প্রথা ছিল। পিটার কোং 

(£1৮৮%৮ & 0০.) তখন কলিকাতার মধ্যে প্রধান পেবিউইগ- 
ওয়াল।। জুরি সকলেই ইংরেজ, তাহাদের মধ্যে প্রথমে এক 

জন বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু আসামীর কৌন্সলি আপত্তি করায় 
তাহার পরিবর্তে আর এক জন ইংরেজ মনোনীত হইলেন । 

আসামী ওগলবি হাঁজির হইলেন। আর তাহার সে তেজ 

সে দাত্তিকতা নাই, মুখখানি শুকাইয়াছে, বড় দুর্বল। পীড়। 
হইয়াছে বলিয়া, তাহাকে বসিতে এক খানি কেদার! দেওয়া 

হইল । তীহার মুখ দেখিয়। ইংরেজে পীড়া মনে করিয়াছিল। 
কিন্ত তিনি বাঙ্গালী হইলে লোকে বলিত, ভয়ে তাহার মুখ 

শুখাইয়াছে। আসল কথ) যাহার অত্যাচারী, তাহার! বড় 

ভাঁরু। . যাহারা সুবিধা পাইলেই অত্যাচার করে, তাহারা ধর! 

পড়িলেই পায়ে ধরে। ওগলবী সাহেব ঝড় ভীক ছিলেন, তাই 

তিনি এত অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং ধরা পড়িয়া তাই 

তাহার মুখ এত শুকাইয়াছে। 
তাহার পক্ষে কৌদ্দুলি প্রিন্দেপ। ফরিক্াদীর পক্ষে কৌন্সপি 
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শঙ্গবিলক্লার্ক। ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষীর" জোবনবন্দী আর্ত 

হইল। 

একজন সাক্ষী জালরাজা। তাহাকে ছইজন সার্জন অর 

মেজে্টার সাহেব স্বয়ং সঙ্গে করিয়া হছগলি হইতে আলিপুরের 

জেলে রাখিয়া আদিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে তাহাকে সার্জ- 

নের পাহারায় আদালতে আন! হইল । এবং যখন তিনি জোবান- 

বন্দী দিবার জঙ্ট দ্ঁড়াইলেন, তখন তাহার ছই পার্খে ছইজন 
সার্জন তাহাকে ঠেসিক্া ঈাড়াইল। তাহা দেখিয়! অনেকে 

হাঁসতে লাগিল, মকলেই বুঝি যে, হাকিসদের ভয় পাছে 

জালরাজা তথ। হইতে অন্তধ্ণান হন, তাই তীহাকে সার্জনর। 

ঠেসিয়! ঈাড়াইয়াছে। জালরাজ। জোবানবন্দীতে বলিলেন: 

“কালনায় এক দিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়। 

গেল। তারা্টাদর চক্রবী চীৎকার করিয়া বলিল, “আমায় 

গুলি লাগিয়াছে। এই কথা শুনিয়াই আমি জলে ঝাপ দিলাম । 

আমি পলাইতেছি জানিতে পারিয়া মিপাহীরা জলে. গুলি 
মারি লাগিল । বন্দুকের আলোক দপ করিয়া উঠে, আর আঘি 

ডুব মারি। গুলি আমার চারিদিকে পড়িতে লাগিল । নৌকা 
জামার সঙ্গে ১০ কি ১৫ খান! তরওয়ার, তিনটি কি চারিটি 

বন্দুক, একটি পিস্তল, ছুইটি কি তিনটি বর্ষ ছিল। আমার 
্বগম্পকীয়দের সঙ্গে অসন্ভাব হইয়াছিল বলয়! আমি পলাইর়া- 

ছিলাম, কিন্তু মরি নাই, সুতা ভান করিয়াছছিলাম। সে সকল 
অনেক কথা 1” | | 

জয়নারারণ চন্দ্র জ্োবানবন্দীতে বলিলেন,“আমি স! সাহে- 

বের কেরাণী, রাত্রে বথন পিপাহীরা গুলি করে, আমি তখন 
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নৌকায় নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে কলিকাতায় 
পলাইন্ন! আসি । (বোম্বেটিয়ার ভয়ে) নৌকাধাত্রীদের সঙ্গে 
তরওয়ার রাখিতে হয়। : 

তিক। সিংহ বলিলেন, “আমি ৩নং পণ্টনের সুবাদার | গুলি 
করিবার পুর্বে মারে মারো” হুকুম শুনিয়াছি। সেহুকুমকে 

দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু সাহেবর। যেখানে দাড়া" 

ইয়াছিলেন, সেইথান হইতে এ হুকুম দেওয়। হয়।” 

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, “আমি এঁ পল্টনের এন্দাইন্। 

কাণ্ডেন লিটিল সাহেব মেজেষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 
এপ্রতাপকে যেরূপে পারি, জীবিত হউক ব1 মৃত হউক, গ্রেপ্তার 

করিব কি না। ওগপবী তাহাতে বলেন, “হা যেমন করিয়। 

পার, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে ।” 

বাবু তিওয়ারী বলিলেন, গুলি করিবার পুর্বে মেজেষ্টার 

সাহেব "মারে মারো” বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন। একবার গুলি 

করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝ! গেল, রাজ সাঁতার দিয়া পলা- 

ইতেছেন, তখন মেজেষ্টার বলিলেন, *উস্কো গুলিসে মারো ।, 

আবার গুলি আরম্ভ হইল । সকল সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল। 

পাদ্রী সাহেবও গুলি করিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়াছি। 

মেেষ্টার সাহেব প্রথমে গুলি করেন।” 

থোদাবকৃস্ হাবিলদার বলিল, “গুলি করিতে আমি পাদরীকে 
দেখি নাই। হয়ত তিনি গুলিকরিয়। থাকিবেন, কিন্তু মেজে- 

টার যে, “মারো মারো? হুকুম দিয়াছেন, তাহ! আমার স্পষ্ট নে 
আছে।” 

 কাপ্তেন লিটিন বলিলেন, “গুলি করিতে কেহ হুকুম দেয় 
ষ্ঠ 
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মাই। সিপাহীর! ভূলে গুলি করিয়াছে । ওগলবী সাহেব গুলি 
করিতে হুকুম দিয়াছেন এমত আমি শুনি নাই। তিনি, কি 

ডাক্তার সাহেব, কি পাদরী সাহেব কেহ গুলি করেন নাই। 

গ্রতাপের সঙ্গে তিন শত যোদ্ধী লোক (216106 1090) ছিল । 

প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাঁবুতে রাখিলে পর, ছুই প্রহর হইতে 

অস্ত পর্য্যন্ত প্রান্ন ত্রিশ হাজার লোক জমিয়াছিল। তাহার! 

রাজাকে ছিনাইয়! লইবার চেষ্টা করে নাই, তবে একটু রুক্ষ 
প্রকাশ করিযাছিল।” 

ডাক্তার চিক বলিলেন, “বর্ধমানের জজ আমাকে ও ওগল"- 

বিকে এক একট করিয়। পিস্তল নিজ হাতে গুলি পুরিয়! দিয়া- 
ছিলেন। গুলি করিবার সময় মেজেষ্টার আমার নিকট হইতে 

দূরে ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন; 

তাহা! আমি শুনি নাই । পাদরী এলেক্জপ্ডার পূর্বে পণ্টনের 

গোরা ছিলেন ।” ও 

এইরূপে অনেকে সাক্ষ্য দিলেন, সে সকল লিখিবার প্রয়ো- 

জন নাই । বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়! গেলে আমামী 

ওগলবির জবাঁব আরম্ভ হইবে, কিন্ত ভিনি নিজে মুখে কিছুই 

বলিতে পারিলেন না। একখানি বর্ণন পত্র লিখিয়া আনিয়া- 

ছিলেন, তাহাও. তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন না। 

হুগলীর মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, 

তিনিই আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন । 

এই জবাবে আগামী ওগলবি জানাইলেন যে, “আমি 

নির্দোষী । কাল-নায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল 

সিপাহীদের দোষে। আমি পণ্টন লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, 
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কিন্ত কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত। সকলেই জানেন, 

মেজেষ্টারের কার্ধ্য কি গুরুতর । সকলেই জানেন, পরাণ বাবুর 

কারধ্যদৌষে লোকে রাজপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত । এ 

সময় লোঁকে জালরাজার পক্ষ হওয়াতে একটা গোলমাল বাধি- 

বার সম্পূর্ন সম্ভাবনা । জালরাজ! সম্বপ্ধে গবর্ণমেন্ট হইতে বে 
হুকুম আমি পুর্বে পাইয়াছিলাম, তাহা দাখিল করা হুইয়াছে। 

ও পক্ষে প্রমাণ দেওয়া হইন়্াছে যে, আমি ন্বরং গুলি করিয়াছি 

এবং “মারে! মারো” বলিয়াছি, তৎ্সম্বন্ধে ডাক্তার চিক সাহেব 

ও কাপ্তেন সাহেবের জোবানবন্দীর পর আমার আর কিছু বল! 
বাছুল্য। যাহাই হউক, যদ্দি কেহ আমাকে এপ মনে করিয়া 

থাকেন যে, আমি নিদ্রিত লোকদের সিপাহী দ্বার! হত্যা করা- 

ইতে পারি, তাহা হইলে যে দগুবিধান হইবে, আমি তাহা 
শিরোধার্যয করিতে প্রস্তত আছি ।৮ * 

তাহার পর আসামীর পক্ষে সাক্ষীর জোবানবন্দী আরন্ত 

হইল। আসাদ আলি নাজির, আর মহিবুল্লা দারগা ভিন আর 
ধাহারা' সাক্ষ্য দিলেন, তাহার! কেহই কালনায় উপস্থিত 
ছিলেন ন1। এই সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী শেষ হইলে পর, 

সার জে, পি, গ্রান্ট মাহেব ভুরিদের চার্জ দিলেন। 
জুরিরা বলিলেন, “ওগলবি সাহেব নির্ফোষী 1” 

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস্ দিলেন, খালাস 

দিবার সময় তাহাকে বলিলেন যে; 4 ০০ 00 86010 17710 
£79৩ [1007 011 0127695 800 1021036251009) 200 17 60975 

রং উপরে যাহা লিখিত হইল; তাহা জনাধের অনুবাদ নহে, কেধল স্থল 

মর্গ মা। ৮৪ | র্ 
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ংবাঁদপত্রের সম্পাদকের মধ্যে কেহ কেহ বলিগেন যে 
কাঞণ্চেন লিটিলকে আনামী না করা ভূল হইয়াছিল। 

নি 

সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ । 
পূর্ধ্ব বলা হইয়াছে, জালরাজা গ্রেপ্তার হইয়া! হুগলি প্রেরিত 

হইলেন। কিন্তুসে সময় তাহার কি ছুরবস্থা কর! হইয়াছিল, 
তাহ! বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছ! নাই। তবে এইমাত্র উল্লেখ 
করিয়া রাখি যে, জালরাজ। আর তাহার সঙ্গী রাজা নরহরি- 

চন্ত্রকে ছুই খানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়1 পুলিস দ্বার ছুই চারি- 

বার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহা দেখিবে? 

গ্রামে কেহই ছিল না । দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন 
আর চলে না, বৃদ্ধা ভিক্ষারিণীর! পর্ধ্যন্ত কুড়ে ফেলিয়া পলাইয়া- 

ছিল। যাহারা ছিল, তাহারা কেবল পরাণ বাবুর দলস্থূ। 

দিপাহী সঙ্গে দিয়া, সেই ক্ষুদ্র বসত পরাইয়! জাল্রাঁজাকে 
পদত্রজে হুগলী পাঠান হইল । কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার 
করিবেন, বোধ হয়, ভুলক্রমে তাহার কোন বন্দোবস্ত কর] হয় 

নাই। সুতরাং তাহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল । যেখানে 

সিপাহীর! অস্পপাক করিত, জালরাজা সেইখানে বসিয়া আপনার 
হাঁতকড়ি নাঁড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটা সিপাহীর 
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দয়া হইল, সেব্যন্তি আপনার পর়ণায় ছুটি চাল আনিয়। দিল । 

জালরাজা সে দিন অতি গুরুতর আহার করিলেন । 

জাঁলরাঁজ! ন-সরাঁই নামক স্থানে পৌছিলে বিস্তর লোঁক 

তাঁহাকে দেখিতে আসিল। হরকরার সম্পাদক বলেন, আট দশ 

হাজার লোকের ন্যুন নছে। আমর! শুনিয়াছি। তাহাদের মধো 

«অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়! মিষ্টান্ন আনি- 
য়াছিল। দরিদ্রের! পয়মা আনিয়াছিল, ভিখারিণীরা চাল আনি- 

য়াছিল। তখনও বাঙ্গাল! দয়ায় পূর্ণ। আমাদের বহুকালের 

শিক্ষার ফল এই দয়! । সহ পুরুষ ধরিয়া! তক্তি আঁর দয়া বা্গা- 
লায় অভ্যাস হইয়াছিল। মুসলমানের সংস্পর্শে এই সহস্ম পুরুষ. 
অর্জিত রত্ব লোপ পায় নাই; বরং সংসর্দপ্রাবল্যে মুনলমানদের 

দয়া মজ্জাগভ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ-সংস্পর্শে 
আমরা অনেক মুশধন হারাইয়াছি। আমরা এখন বলিতে 
অভ্যাস করিয়াছিস্প্দয়া ৪ দ92101698--ভক্তি ৪ 991570685-- 

স্নেহ & চ9201989। পুতরাং যাহ! দয়ার বিপরীত, যাহ! স্নেহের 

বিপরীত, ঘাহ। ভক্তির বিপরীত, তাহাই ৪৮:28) 0£ 73001 

আবার যদি কখন আরও অরৃষ্ট পোড়ে, যদি এই গরুর পাল 
আবার হস্তান্তর হয়, তখন হয় ত বলিতে অত্যান করিব,-- 
লত্যবাদ “বেওকুফি'ঃ ; মিথ্যাবাদ "মিয়াস্তামি* ১ পরপ্রব্যহরণ 
“কর্তব্য কার্ধয” ; কেন না তাহাতে কখন কখন লাভ আছে। 

সে সকল ছু:খের কথা যাঁক। যাহার। প্রতাপের নিমিত্ত 
খাদ্য বা পরমা আনিয়াছিল, তাহার! কেহই প্রতাপকে তাহা 
দিতে পারিল না। সপিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাহার নিকট 
আসিতেও পারিল ন1। 
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৫ই মে তারিখে জালরাজ। হুগলিতে পৌঁছিলেন । তথাঁকার 

জেলখানায় একটা ক্ষুত্র ঘরে রক্ষিত হইলেন। একথানি কম্বল 
পাইলেন,সেখানি নূতন কি পুরাতন, কি অন্ত কয়েদীর ব্যবহৃত; 

তাহ! আমর নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে সংবাদপত্রে কে 

একজন লিখিয়াছেন য়ে, সেখানি নিশ্চয়ই নৃতন। 
এই সময়ে হুগলিতে সামুয়েল সদ 

ইচার কিছু পুর্বে বদ্ধমানে মেজেষ্ট রে প্র 

জালরাজা সন্ন্যাসিবেশে বর্ধমানে পি ॥ রে 

সেখানে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাল গ্রতাপটাদ বনথান্ধ 
বিশেষ সকল কথাই পরাণ বারুর নিকট শুনিয়াছিলেন, 

সুতরাং সেই অবধি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, জাঁলরাঁজ। 
একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে হুগলিতে তাহাকে আপন 

হাতে পাইয়া আপ্যায়িত হইলেন । কোথ! হইতে অকাট্য প্রমাণ 

সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং 

মধ্যে মধ্যে সেই জন্ত এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন! 
কথিত আছে তিনি এই নিমিত্ত পরাণ বাবুকে এক পত্র লেখেন। 

মে পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবের নিকট জালরাঁজ। দর- 

খাস্ত করেন। নকগ প্রস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু সামুয়েল সাঁছেব 
তাহ! দিতে দেন নাই। তিনি দিন কতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত 

ছিলেন । লেষ্টার সাহেব তাহার পরিবর্তে কার্মা করিতেন। 

সামুয়েল সাহেব গুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির গ্রামলাল ত্রঙ্গ- 

চারীর পুত্র কৃষ্ণলাঁল বলিয্না একজন পাক জুয়াচোন্স ছিল্। 

চার পাচ বৎসর অবধি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে; এক্ষণে দেই 

ব্যক্তিই এই,জালরাজ। সাজিয়াছে। অতএব তাহার সোনাজের 



জন্ত তিনি নদীয়ার মেজেষ্টার হাঁলকেট সাহেবকে পত্র লিখি- 
লেন। হাঁলকেট সাহেব কৃষ্ণলাল ব্রহ্গচারীর কতকগুলি প্রতিং 

বাসী পাঠাইয়। দিলেন। সামুয়েল সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে লইয়1 
জেলখানায় গেলেন। তাহার! জাঁলরাজাঁকে দেখিয় ভাল মোনাক্ত 

করিতে পারিল না। সুতরাং সামুয়েল সাহেব বড় চট্িয়া! গেলেন। 
জা নবন্দী & ৯৮ তাহাদের ফেরত পাঠাইলেন। আবার 

চারা লাখিলেন। এবার হালকেট সাহেব 
টার, সেরেস্ভাদার প্রভৃতি বিস্তর আমল! 

পাঠাইয়া দিলেন আপনিও একদিন নিজে আপিয়াছিলেন। 
সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বাবু দ্বারকানাথ 

ঠাকুরকে লেখেন। তাহার কতদূর চেষ্টা ছিল, তাহা বুঝা] 
যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রথানি উদ্ধৃত করিলাম। রা'জ। 
বৈদ্যনাথের জোবানবন্দী হইয়া গেলে পর, এই পত্রখানি 
তাহাকে লেখা হয়। 

44309017, ১০১৮ 4 1৪এধ, 

“ঠা ৪৪ 1) ঘ801091)00), 

7 জহ৪ 0159107010্90 86 7০০৮ 00048171520) 98 ] (10170 
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10599583509 0100 1091718 2502710920616, 9৪৮6 25 09$ 0£ 
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সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন। তাহাদের 
জোবানবন্দী হইত, কিন্তু তিনি তাহ] পড়িয়! সাক্ষীদের শুনাই- 

তেন না। তখন.সে প্রথা ছিল না । জালরাজার উকিলের! 

বলিতেন যে, “সাক্ষীরা যাহ! বলিত; তাহা! অবিকল লেখা হইত 

না।” তাহার! আরও বলিতেন, “কোন কোন সাক্ষীর জোবান- 

বন্দি জালরাজার অসাক্ষাতেও লওয়া হইত ।” 

হরকরা সম্পাদক ভুগলিতে একজন রিপোর্টার পাঠাইয়া- 

ছিলেন । কেহ কেহ বলেন, সামুয়েল সাহেব সেই ব্যক্তির নিমিত্ত 

রিপোর্ট সংশোধন করিয়া হুগলি কালেজের অধ্যাপক সদরলাও 

সাহেবের দ্বার তাহ! হরকরায় পাঠাইতেন। জালরাজার উকি- 

লের! বলিতেন, ণহরকরায় যে জেবানবন্দী প্রকাশ হয়, তাহ! 

প্রকৃত নহে, তাহা কেবল মেজেষ্টার সাহেবের মন-গড়। 1” ইহ! 

লইন্না। অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে দরণাত্তও হইয়াছিল । 
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সামুয়েল সাহেব বলেন; সদরলাও সাহেবকে তিনি তাহার 

ইয়াদদান্ত দিতেন মাত্র, আর কিছু নহে ।* 

জালরাজার বিরুদ্ধে ধাহাদের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা, তীহা- 

রাই ফরিয়াদীর সাক্ষী । সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দী প্রথমে 

লওয়। হইতে লাঁগিল। তীহার! প্রায় অনেকেই বলেন, জাল- 

রাজ। প্রতাপচাদ নহেন । হরকর' সংবাদপত্রে এই সকল জোবান- 

বন্দী প্রথমেই ছাপা হইতে লাগিল। হরকরা হইতে তাহ! 
সমাচারদর্পণে উদ্ধত ও অনুবাঁদিত হইল । সামুয়েল সাহেব সেই 

* এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাহেব সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন যে; 
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£৩০৩] ০0800100, বিস্ব জালরাজার উকিলের! বলেন ঘে। “সদর্লগ 

সাহেব ষে রিপোর্ট পাঠাইতেন, তাহা হরকর1 আপিসে গিয়া ঠাহার1 দেখি 

য়াছেন। সে রিপো্টযত কাটকুট বা! নূতন লেখা! 2 তাহা সমুদক় 

মামুয়েল সাহেবের খ্বহন্তের (+ 
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জোবানবন্দী ষর্বত্র প্রচার করিবার নি সপ্তাহে লপ্তাহে 

কতকগুলি করিয়া সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়! দিতেন, 

আবার থানার দারগারা তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। 
কিন্তু যখন দায়রায় জালরাজার শ্বাপক্ষ সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ত 

হইল,তখন আর সমাচারদর্পণ সেইরূপ থানায় থানায় পাঠান হইল 

না। প্রথম জোবানবন্দী পড়িয়। অনেকের ধারণা হইল যে, 
জালরাঁজা সত্যই জাল। সুতরাং এই বিষয়ে লোকে সামুয়েল 

সাহেবকে দোষী করিতে লাগিল। কিন্ত সামুয়েল সাহেব বলেন যে, 
লোকের মনে একট৷ অসঙ্গত ত্রাস্তি জন্মিয়াছিল, তাহ দূর 

করিবার নিমিত্ত তিনি সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়! 

দিতেন। ইহ৷ ছাড়। কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে নহে । 

১৩ 

দায়রা সোপর্দ। 

সামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জাঁলরাঁজার মোকর্দম 
আরম্ভ করেন। সেই দিন তিনি এজলাসে বসিয়! জালরাজাকে 

বলিলেন, “তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে 

মহারাজাধিরাজ 'প্রতাপটাদের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই 
জন্য তোমাকে আসামী কর! হইয়াছে ।” 

এই কথা শুনিয়। অনেকে অবাক হইলেন। হরিবোঁল 

হরি! কাল্নার জমিয়ত্বস্ত তবে 'কোন কাজের কথানহে! 

তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপষ্ঠাদের নাম ব্যবহার করাই 
তবে মূল পরাধ। এ গুরুতর অপরাধেন্ন আবার জামিন 



৬৪ জাল প্রতাপচাদ। 

নাই। খুনের মোফ্দমায় ওগলবি সাহেবের জামিন লওয়া 

হইয়াছিল ॥ প্রতাপটাদের নাম ব্যবহার করার অপরধে জামিন 

লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ । 
এ অপরাধের নিমিত্ত চারি মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল । 

সামুয়েল সাহেব জালরাঁজার এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ 
করিলে জালরাজার উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ফরিয়াদী ?” 
মেজেষ্টার উত্তর করিলেন, "্গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী ।৮ আবার 

সকলে অবাক্ হইল ! প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের 

ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিস করিল না, পরাণ বাবু নালিস 

করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ 

কিছু বুঝিতে পারিল না, সুতরাং নানা লোকে নানা কথ! 

বলিতে লাগিল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ত 
হইল। 

চিনারি সাহেব দ্বার! প্রতাপটাদ নিঙ্ষের যে প্রমাণ চিত্রপট 

আঁকাইয়া রাখিক়াছিলেন, সেখানি বর্ধমানের রাজবাঁটী হইতে 
আনীত হইয়া এজলাসের পার্থ এক ঘরে রাখা হইল । চিন'রী 

সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন । তিনি রাজা প্রতাপ- 

দের ছবি লিখিতেছেন, এ কথ! সাহেব মহলে সকলে শুনিয়! 

ছিলেন। অনেকে সেই ছবি দেখিতে চিনারী, সাহেবের বাটা 
যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক নির্দোষ হইয়াছিল। প্রতাপ- 
চীদ চিনারি সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, 

তাহার নিজের দেহ যেমন লম্বা, পটের দেহ যেন ঠিক সেই 
পরিমাণে লম্বা! হয়, দৈর্ঘ্যের যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে । 

পট ঝুলাইবার স্থানাগ্ুরোধে বা তাহার দুরতা অন্ুনারে চিত্র" 



করের! টৈর্ষ্যের যেন কিছু হাস বৃদ্ধি করিয়া খাঁকে, প্রতাঁপ মেরূপ 
করিতে নিষেধ করিষ্বাছিলেন। সেই চিত্রপট হুগলির মেজে- 

্টারিতে আনীত হইলে অনেকেই বুঝিলেন, ছবিখানি এ মোক- 

দার প্রধান সাক্ষী-নিলেতী নিরপেক্ষ সাক্ষী--কথা কহে 

নাঃ কাহারও মুখ চাহে ন1!। পার্খের ঘরে ধাড়াইয়। কাহারও 

সহিত কথা ন| কহিয়! ছবি কি বলিল, জজ, মেজেষ্টার তাহা 

কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে লেখ! যাইতেছে । * 

গবর্মেণ্ট আপনার চাকরদের সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। 

সেক্রেটারি প্রিন্সেপ--একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ 

হাঁচিনসন্--একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটাল--এফজন 
সাক্ষী । ্ররাবতী নামক জাহাজে করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল 

সাক্ষীদের মহাসমারোহে হুগলি পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকা- 

নাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আপি- 

লেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না। তিন বিষয়ের 

সাক্ষ্য লওয়া হইল। প্রথমতঃ জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে ; 
দ্বিতীয়তঃ, প্রতাপষ্টাদের মৃত্থা সত্বন্ধে) তৃতীয়ত জ্ঞালরাজ! 
গোয়াড়ির রুষ্ণলাঁল কি ন! এই সম্বন্ধে। কেবল এই. তিন বিবয়ের 

প্রমাণ লইয়! সামুয়েল সাহেব জালরাঁজাকে দায়রা সোপর্দ 
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করিলেন। কিন্তু ধোপর্দের সময় একটি চার্জ বাড়াইয় দিলেন-- 
কালনায় জমিয়ত্বস্ত । এ বিষয়ে কোন পাক্ষীর প্লোবানবন্দী 
লওয়! হয় নাই। কিন্তু তাহার চার্জ হইল। 

সাঁমুয়েল সাহেব বর্ধমান হইতে প্রায় সকল আপামীকে 
আনাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেবল মাত জনকে দায়রা 

সোপর্দ করিলেন। 

প্রথম, জালরাজ। । দ্বিতীয়, মোক্তার রাঁধাকষ্জ ঘোষাল, 

(বিনি বদ্ধমীনে মেজেষ্টারের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়া- 
ছিলেন )। তৃতীয়, হাফেজ কফতে উল্লা। চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর । 

পঞ্চম, কালীপ্রসাদ সিংহ। যষ্ট, জুমন খা। সপ্তম, রাজ। 

নরহরি চন্্র। 

১১ 

দ্বায়রাঁর কার্ধ্য প্রণালী । 

২০ নবেম্বর মোকর্দমার দিন ধার্ধ্য ছিল, এবং সাক্ষী 

দিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ কর! হইয়াছিল। 
কিন্ত কি গতিকে বলা যায় না, তাহার, পূর্বদিনে মোকর্দম। 

আরম্ভ হইল। সাক্ষীর! আইসে নাই, কিস্তু অপর কার্ধ্য হইল। 

জজ সাহেবের নাম কার্টিস। | 
গবর্ণমেন্, প্রায় ছয় মাস পৃর্ধে বিগন্লে নামে একজনকে 

পাঁচশত টাকা বেতনে ডিপুটি লিগ্যাল রিমেম্বে.ন্সার নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। বিগ্ননেল সাহেব বড় বুদ্ধিমান, হ্যালিডে 

সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত। তাহাকে এই মোকরদিমায় দায়. 



রায় গবর্ণমেন্ট পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্প্রেরণ করা হইল। 

বল! বাহুল্য ধে, হ্যালিডে সাহেবই তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। 
তিনি এই ১৯শে তারিখে আসিয়। উপস্থিত হন। সুতরাং 

এই ১৯শে তারিখে থোকর্দামা আরম্ভ হইল, আর ধার্য্যদিনের 

নিমিত্ত অপেক্ষা কর! হইল না। | 
কৌন্সলি মর্টন সাহেব জালরাজা'র পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য 

সেই দিন পত্রের দ্বারা জজ সাহেবের অনুমতি চাহিয়। পাঠাই- 

লেন। জজ সাহেব সেপত্র পাইয়1 ফরিয়াদীর উকিল বিগনেল 
সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন--অন্ুমতি দেওয়া যাইবে কি? 

বিগনেল উত্তর করিলেন যে,এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে 

গবর্মেন্ট নিষেধ করিয়াছেন । জজ সাহেব তখন মর্টন সাহে- 

বকে অনুমতি পাঠাইলেন। উত্তর পাইয়া মর্টন আপিয়। উপস্থিত 

হইলেন । 

_আদামীর কৌন্মলি আমিয়! জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, 
“আসামী শারীরিক কিছু অনুস্থ আছেন, অতএব তাহাকে বদি" 

বার আন দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়” জজ্প-সাহেব 
কেদার! দিতে হুকুম দিলেন। মোকর্দম1 আরম্ভ হইল। 

ফৌজদারি হইতে মোকর্দম। সংক্রান্ত যে, রোবকারী আসিয়া 

ছিল, তাহ। মনসারাম দেওয়ানজী ১১ টার সময় পড়িতে আরম্ভ 

করিলেন। দেড়ুটার সময় তাহা পড়! শেষ হইল। তাহার পর 
সাক্ষীর জোবানবন্দী যাহা মেজেষ্টার পাঠাইয়াছেন, তাহাও 
দেওয়ানজী মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন! জজ সাহেব 

বলিলেন, «এখানে জোবানবন্দী লওয়! হইবে, সুতরাং সাবেক 

জোবানবন্দী আর পড় অনাবহাক।” বিগনল দাহেবও জঙ্জ 



সাহেবের কথায় সন্ত দিলেন। দেওয়ানজী শ্রীযুক্ত মনসা" 

রাম মহাশয় বলিলেন, “তাহা হইতে পারে না ; এ সমুদয় পাঠ 
কর! আবশ্বক। ফৌজদারির সমুদয় কাগজ পত্র না পড়িলে 

আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে । জজ আর কোন 

আপত্তি করিতে পারিলেন না। দেওয়ানজির যাহা ইচ্ছা, তাহ! 

সমুদয় পড়িয়! শুনাইলেন। 

তাহার পর চার্জ পড়া হইল । (১) আলোক শা ওরফে 

কষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপটীদ বাহাদুরের 

নাম ব্যবহার করিয়াছে । €২) সেই নাম ব্যবহার করিয়! 

ভ্রেজরির দেওয়ান্ রাঁধাকৃষ্জ বসাককে ঠকাইয়া তাহার নিকট 
টাকা লইয়াছে। (৩) বেআইনিরূপে কালনায় বিস্তর লৌক 

জমিয়ত্বস্ত করিয়াছে । 

আপামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দ্িল। সে দিবস আর 

কোন কার্ধা হইল না। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, 

জালরাজা একখানি লিখিত জবাঁব দিয়াছিলেন। ছুই দিন 
পরে (২৯শে নবেম্বর) সেই সম্বন্ধে কথ! উঠিল । জজ সাহেব বলি- 

লেন, “আমার বোধ হয়, জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত। 

এই মোকর্দম দেওয়ানির বিচা্ধ্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ 
জুরি কিন্বাআর একজন জজের সঙ্গে বসিয়! বিচার কর! কর্তব্য। 
কিন্ত আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেন্টে 

জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেন্ট তাহা শুনেন নাই । সুতরাং আমার 
উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য ।» 

আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্ধমানে রাজবাটীর 

চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেকবার প্রতাপটটাদের চিকিৎস। 
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করিয়াছিলেন--.একবার তাহার উরুস্তস্ত অস্ত্র করিয়াছিলেন। 
স্থতরাং ডাক্তার হালিডে আসামীর এক জন প্রধান সাক্ষী । 
বিশেষতঃ বোর্ডের মেম্বার ট্োয়ার সাহেব মেজে্টারিতে জোবান- 
বন্দী দিয়াছেন যে, সেই ডাক্তার হালিডে তাহার নিকট বলিয়া- 
ছিলেন, “আসামী সত্যই প্রতাপচাদ 1” অতএব তাহাকে 

হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইল। 

ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাহার আসিতে বিস্তর 

ব্যয় এবং বেতন-ক্ষতি, সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, আমার 
খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি । জালরাজার 
তখন এক পয়গার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তীহাকে কর্জ দেয় 
না। তিনি টাকা পাঠাইতে ন। পারিয়। জজ সাহেবের নিকট 

দরখাস্ত করিলেন যে,'ফৌজদারী আদালতের সাক্ষী অন্য মোক- 

মায় যেমন বিনা খরচে হাজির কর! হইয়া থাকে, যেমন গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষ মাক্ষীদের এ মোকর্দামায় হাজির রর হইতেছে, 
আমার পক্ষ এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হুউক।” 
ডাক্তার হ্বালিডে গবর্ণমেন্টের চাকর, গবর্ণমেপ্ট হুকুম দ্বিলেই 
তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন। জজ সাহ্বে সে দরখাস্ত গবর্ণ- 

মেণ্টে পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ষনোযোগী হইলেন 
না। নিজামতে দরখাস্ত করা হইল, সেখানকার অজেরাও 
তাহা শুনিলেন না ।. জালরাজা তখন নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা 
করিলেন যে, “আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল; তাহ! 
রাঁজকর্পচারীর! কোম্পানীতে অবশ দাখিল করিয়া থাঁকিবেন। 
সেই সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নীলাঁম করিয়! হ্বালিভে সাহেবকে 

পথ-খরচ পাঠান হউক ।” এ প্রার্থনাতেও কেহ উত্তর দিলেন 
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না। শেষ কমিসন দ্বার! ডাক্তার সাহেবের জোবানবন্দী লইবার 
প্রার্থনা! কর! হইল কিন্ত জজ সাহেব বলিলেন, “ক্মিসন বাঙ্গালী 
সাক্ষীর নিমিত্ত, ইংরেজের নিমিত্ত নহে ।” 

কোম্পানির পক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্ত সপিনায় 

লেখ! থাকিত, প্যদি ধার্য্য দিনে কোন সাক্ষী উপস্থিত ন। হয়, 

তাহার এত টাক1 দণ্ড হইবে ।” কিন্তু জালরাজার সাক্ষীদের 

হাজির করিবার জন্ত এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, কেহ 

অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায় 

করা হইত না। বাহারা আপন! হইতে উপস্থিত হুইতেন, বরং 

জঙ্জ সাহেব তাহাদের কটুক্তি করিতেন। বিষুপুরের রাজ। 

সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আপনি আনিয়াছিলেন। তাহাকে “গাধা” 

বলিয়া গালি দেওয়া হুইয়াছল। তেলিনীপাড়ার রাধাযোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সাক্ষীর তালিকায় ছিল। তিনি নিত্য 

হুগলিতে গাড়ি করিয়া বেড়াইতেন, কিন্ত সাক্ষ্য দিতেন ন1। 
জালরা্লার উকিল তাহাকে অন্থরোধ করান তিনি বলিলেন, 
“যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। 

আমি এই জেলায় বাদ করি, আমার জমীদারি, বিষয় আশ 

সমুদয় এই জেলায়, শেষ কি বিপদে পড়িব ?” এইরপ অনেকে 
ভয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত 
হইলেন না। 

২* শে নবেশ্বর হইতে সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ত হইল । 

ফরিয়াদীর পক্ষ যে দকল সাক্ষীর জোবানবন্দী মেজেষ্টারিতে 
লওয়! হইয়াছিল, আমর! তাহাই অবলম্বন করিয়। লিখিলাম। 

্বায়রায় কেহ কিছু অতিরিক্ত বলিয়া, থাকিলে তাহাঁও উল্লেখ 
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করিলাম। আগামীর সাক্ষী সম্বন্ধে যে'জোবাঁনবন্দী নিম্নে 

দেওয়। হইল, তাহ দায়রাঁয় লওয়া হইয়াছিল। মেজেষ্টা- 

রীতে বিচার হয় নাই, স্থতরাং আসামীর পক্ষ কোন প্রমাণ 
তথায় লওয়। হয় নাই। রর 

১২ 

সেনাক্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের সাক্ষী । 
টাওয়ার সাহেব (0. 1. 1০০৯) বলিলেন, “আমি ১৮০৮ 

সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বর্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। 

গ্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম । অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা 

দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে । কিন্তু এই আসামীকেদেখিলে 
প্রতাপকে মনে গড়ে না। যতদুর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে 

এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না.। প্রতা- 

পের চক্ষু কট! ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হ্যালিভে 

প্রতাপের চিকিৎসা করিতেন। একবার প্রতাপের উরুস্তস্ত 

হয়, হ্যালিডে তাহ। অস্ত্র করেন। কিন্তু সেই হ্যালিডে আমায় 

বলিয়াছিলেন যে, “এই আসামী সত্যই প্রতাপষ্টাদ ।১ হ্যালিডে 

এখন কাশীতে আছেন।” দায়রায় বলিলেন যে, “আসামী 

কোন ক্রমেই রাজ। প্রতাপচাদ নহে।ঠ 

প্রিন্েপ সাহেব (ঘ্ল. পু, 2:18800, গবর্ণমেন্টের সেক্কে- 
টরি ) বলিলেন, “আমি প্রতাপকে চিনিতাঁম, ১৯ বৎসর কি ২* 

বৎসর যাহাকে দেখি নাই; তাহার আকুতি যেরূপ স্মরণ থাঁকে, 

প্রতাপের আক্কৃতিও মামার সেইরূপ স্মরণ আছে। আদামীকে 
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প্রতাপটাদ বলিয়া বোধ হয় না। ([ 8309]0 ৪7 6386116 
23 2006 [১068]) 0170719)। প্রতাপ বেঁটে ছিলেন,এ লোকটা 

লম্বা। অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা প্রতাপের। সে 

ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তিশ্ন কোন সাদৃশ্য নাই । প্রতাপের নাক 
চোঁক কিরূপ ছিল, তাহা আমার শ্মরণ নাই। দায়রায় বলেন যে, 

জেনেরেল আলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, আমায় 
একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক 

দিন হইল, তাহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আঁপামী তখন 

ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।৮ 

প্যাটল সাহেব (58199379৮19, বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, 

"১৮১৩ সালে আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত 

দেখা করিতে সেখানে যাইতেন, কিন্তু কয়বার গিয়াছিলেন,ন্মরণ 

নাই। যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে 

প্রতীপের আক্কৃতি আমার আর কিছুমাত্র স্মরণ নাই । প্র ছবির 
সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃস্ত দেখিতে পাইলাম না।” 

হাচিনসন্ সাহেব (7, 17080010500) বলিলেন, “আমি 

সদর দেওয়ানী আদালতের জজ । পূর্বে বর্ঘমানের এক্টীং 
জজ ছিলাম। আঁপামীকে আমি চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপ- 

চাঁদ নহে। এব্যক্তি অনেক লম্বা ও সলকায়। ইছার সঙ্গে 

প্রতাপের ছবির সাদৃশ্ত নাই। তবে বুক হইতে উপর দিকে 
কতক মেলে। প্রতাপের মৃত্যুর পূর্বে ডাক্তার কোণ্টারের 
নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতীপের জর হইয়াছিল। দাঁয়রায় এই 
সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়! হয় নাই, কারণ তখন তাহার পর- 
লোকপ্রাঞ্তি হইন়্াছিল।* , 
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বিচর পাহেব (5০100 13990১97) বলিলেন, “আমি একজন 

হাউসওয়াল1। আমি প্রতাপকে চিনিতাম । তাহার আকৃতি 

আমার কিছু স্মরণ নাই। ছবি দেখিরাও তাহার আকুতি আমার 
স্মরণ হইল না । তবে এই ছবির সঙ্গে আসামীর সা্ৃস্ত বিলক্ষণ 
আছে । মাপিয়! দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আপামী প্রতাপ 

একই রূপ লম্বাঁ। দাররায় এই সাক্ষীকে আর আহ্বান কর! 

হয় নাই ৮ 

ওবারবেক সাহেব (0), /. 0৮৪৮১9০]) বলিলেন, “আমি 

এক্ষণে চু চুড়ায় থাকি । দিনাযারের আমলে আমি চুচুড়ার 
গবর্ণর ছিলাম । আম এই আসামীকে চিনি না।” তাহার 

পর অপর ঘরে প্রতাঁপের ছবি দেখিয় আসিয়া বলিলেন, “এখন 

আমি আপামীকে চিনিলান, ইনি আমার পুর্বপরিচিত ছোট 

রাজা । ছবির আকৃতি আর আলামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ।” 

দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, প্পূর্রে জেলখানায় ও মেজে- 

্ারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি, আমি তখন ইহাকে 

জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জানি- 
তাম। তাহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি 

পলাইয়াছেন। তাহার দক্ষিণ চক্ষের বামভাগে মেহগনি রঙ্গের 

একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল; তিনি উদ্ধে চাঁহিলে সেটি দেখা যাইত, 

এই আসামীর ঠিক সেইথানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন 
বর্ণের ঘ্বোর কমিয়াছে । এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আর কখন 

দেখি মাই । শুনিয়াছি, একবার গবর্ণর জেনারেলের এক জন 

এজেণ্ট গবর্ণমেন্টে লিখিয়াছিলেন যে, রাজ! প্রতাপচাদ সেই 

রেসিডেন্সিতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট সে বিষয় রানা 
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ভেজটাদকে লেখায় তিনি উত্তর করেম, “আমি প্রতাঁপকে 

মপ্রিতে দেখি নাই।» এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না, তাহ! 

গবর্ণমেন্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে | 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, “প্রতাপঠাদের মঙ্গে আমার 

বড় বন্ধুতা ছিল। তিনি ওয়াটার যুদ্ধের পর, একবার কলি- 

কাতায় রোপনাই দেখিতে আমিয়! আনার বাটার নিকট কান্ত 

বাবুর বাটাতে ছিলেন । সেই সময় আমার সঙ্গে তাহার প্রথম 

আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান; 

আমি তাহার সঙ্গেযাই। প্রতাপ কখন রলিকাতার তাতী কি 

বেণিয়ার বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য 

লোকের বাড়ী াইতেন--রাজ! গোপীমোহন আর আমার বন্ধু 
রামমোহন রায়ের বাটাতে যাইতেন। আমি এই আপামিকে 

চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকর্দমায় 

যখন এই আলামী সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি 

ইহাকে দেখিয়াছিলাম। এ সময় আমারে একব্যক্তি চিনিয়াছিল, 

কিন্ত এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে রি হইবে, আমি ত উহাকে 

চিনি নাই । ওয়াটালুর লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার 
অনেক পরিবর্তন হুইয। থাকিবে । তাহার পুর্বে যে আমায় দেখি- 

রাছে, সেই আমায় চিনিতে পারে । মেজেষ্টার সাহেব আমার 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়। আনি” 

মাছে, আঁমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টী করিতেছি।* চিঠি 

সম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী, বিন! সওয়াঁপে বলিলেন । দ্রামরায় 

আসিফ বলিলেন পপ্রতাপের যে ছবি এই আদালতে দেখিলাম, 

তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। আমি 
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ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রঁচাপট্টাদ কিনা) তবে 
আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপগ্রাদ নহেন।” 

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, “প্রতাপের সঙ্গে আমার ছুই 

বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল--একবার গবর্ণর জেনারলের দরবারে ,-- 

আর একবার একটা বিবাহ বাটাতে। সেখানে প্রতাপ ছন্স- 

বেশে গিয়াছিলেন। এই আমামী রাজা প্রতাপর্ঠাদ নহে । আমি 

কাহারও নিকট বপি নাই বে, ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপটাদ 1”, 

রাজ বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আদিলে লোকে তাহার 

গাত্রে ধৃল! দিয়াছিল। এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, 
বরং তাহাকে মিথ্য। সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার প্রামশ 

হইয়াছিল। 

হারক্লটস সাহেব (0192077 59:01968) বলিলেন, “আমি 

হগলির সদর আমিন ছিলাম। ছুই তিনবার প্রতাপকে দেখি- 

য়াছি, এখন দেখিলে, বোধ হয়, তাহাকে চিনিতে পারি । এই 

আসামী প্রতাপ নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া! তাহ! বলিতে 

পারি না।” দায়রাঁয় বলিলেন;“এই আমামীকে মৃত প্রতাপটাদ 

অপেক্ষা এক ইঞ্চ লম্বা দেখায় ।” 
রাঁধাকৃষ্জ বসাক বলিলেন, “আমি এই আসামীকে অনেক 

টাক। কঞ্জ দিয়াছি। কত তাহা হিসাব নিকাশ না করিলে 

বলিতে পারি না! । ষোল হাজার হইবে । ইহাকে সত্যই প্রতাপ- 
টা মনে করিয়া! আমি টাক। দিয়াছি। ইহাকে আমি নিজে 

চিনিতাম নাঃ কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়৷ টাক! 

দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব. বলিয়াছেন, “ইনি নিশ্চন় 

প্রতাপাদ । গোপীমোহুন এখন মরিয়াছেন। গোগীমোহন, 
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তাহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ 
ব্যক্তি সত্যই গ্রতাঁপটাদ । ডাক্তার হ্যাঁলিডে আমার নিকট বলি- 

যাছেন,এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাদ।” তত্তিন্ন জেনারেল এলার্ড* 

ধ্রূপ বলিয়াছেন, তাঁহার কথার আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 

আঁছে। তাহার সঙ্গে লাহোরে এই আগামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 

আমি একা ইহাকে টাঁকা কর্ড দিই নাই, আরও অনেকে 

দিয়াছেন; ছুই একজন ইংরেজেও দিয়াছেন ।” দাক্সরায় উপস্থিত 

হইয়া! এই সাক্ষী বলিলেন, ্পূর্ব্বে রাজ। বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই 
আসামীকে হুগলির জেলে একবা'র দেখিতে আসিয়াছিলাম। 

আমি ছগ্ন মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে 

রাখিয়াছিলাম। পেখানে ডাক্তার হ্থালিডে একদিন আপিয়। 

আমাকে বলিয়াছিলেন, “ইনি ষে নিশ্চয়ই প্রতাঁপটাদ, তাহার 
আর কোন সন্দেহ নাই 1১ 

রাধাষোহন সরকার (বাহার সঙ্গে পরাণ বাবু এক দল 

লাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়াছিলেন ) গঙ্গাজল হাতে করিয়া 

বলিলেন “প্রভাপঠাদদের সঙ্গে এই আসামীর বিস্তর প্রভেদ। 

প্রতাপটাদ' দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর এ 

লোকটা দেখিতে যে ভিকে হাঁড়ি। এ লোকটার হাত পা বড় 

বড়, শরীর লম্বা, বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃষ্ 
নাই। আমি এখন রাজবাটার দেবত্তর মহলের মোক্তার । 
আগা আব্বাস নামে কোন মোগল কন্মিন্কালে প্রতাপটাদের 
চাকর ছিল ন1।% 

মাসি উস 

* জেনেরেল এলার্ড মহারাজ রঞ্জিত দিংহের একজন সৈস্তাধ্যক্ষ 
'ছিলেন। . ৮ সু এ 



জাল প্রতীপটাদ। ৭৭ 

বসস্তলাল বাবু বলিলেন, “আগার্মীকে আমি চিনি না। 

ইহাকে একবার বাকুড়ার মেজেষ্টারীতে দেখিয়াছিলাম, তখন 

ইহার দাড়ি ছিল।* এব্যক্তি প্রতাপটাদ নহে। আমি 
এক্ষণে রাজবাঁটার থাস দপ্তরে কর্ম করি। পরাণ বাবুর পুত্র 

তারা্টাদ আমার নাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন |” দায়রায় 

বলিলেন, আদানী রাজ! প্রতাঁপাদ অপেক্ষা! লম্বা; বয়ন অন্প। 

বাঙ্গাল! ১১৯৭ সালের কাত্তিক মাসে প্রতাপ জন্ম গ্রহণ করেন ৮ ' 

মোহনলাল বাঁবু বলিলেন, “আমি রাজবাটার হাঁতীশালার 

দারগা। এই আপামী প্রতাপটাদ নহে ।৮ দরায়রায় বলিলেন, 

“রাজ! প্রতাপের সঙ্গে আনামীর বরসে, বর্ণে দৈর্্যে, আকু- 

তিতে, গঠনে? কি কোন বিষয়ে সাদৃষ্ঠ নাই ।” 

ভৈরবনাথ বাবু বলিলেন, "আমি প্রতাঁপটাদ্কে ছুই তিনবার 
দেখিয়াছি, এ আসামী প্রতাপষ্টাঁদ নহে । আমি রাজবাটী 

হইতে তঙ্ঘ! পাই ।” দায়রায় বলিলেন, “আমি পরাণ বাবুর 
ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছি, পরাণ বাবুও আমার ভগিনীকে 

বিবাহ করিয়াছেন ।* | 

নন্দলাল বাবু বলিলেন “আসামী প্রতাপচাদ নহে। আমি 

রাজসরকারে কর্ম করি।” দ্ার়রায় বলিলেন, “পরাণ বাবু 

আমার কুটুম্ব।” 

* অনেকে বলেন যে ষধন জানরাজার দাড়ি ছিল, তথন তীহ্যর সহিত 
চিন্র পটের সাদৃশ্য হঠাৎ অনুভব হইত না, তাহাই রাঙ্ুঘাটী হইতে চিত্রপ 
আনীত হইয়ছিল। ধূর্ত জালরাজা তখন সময় অপেক্ষা কিতেছিলেন। 
চিত্রপটধানি আদালতে আনীত হুইলে পর, তিনি দাড়ি ফেলিলেন। তখন 
সকলেই দেখিল, চিত্রপটের সাছত তাহার মুখের দাদৃস্ত অভি স্পষ্ট । ১ 



৭৮ জাল প্রতাপচাদ । 
€ 

এইরূপে আর কয়েক জন জোবানবন্দী দিলেন। তাহার! 
সফলেই রাজবাটীর সাক্ষী--পরাণ বাবুর চাকর । 

১৩ 

সেনাক্ত সম্বন্ধে আবামীর সাক্ষী । 

ডাক্তার হুট সাহেব [ 12012765606, :371) 110475 10 

£/6 17/%7% ] বলিলেন, “আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ 

প্য্যস্ত বর্ধমানে ছিলাম । আমি রাঞ্জ' প্রতাপচীদকে ভাঁল চিনি- 

তাম। তাহার সঙ্গে আমার বিশেষ বদ্ধৃতা ছিল । এই আসামী 

সেই প্রতাপটাদ। জেলখানায় গিয়া! আমি ইহার সর্ধাঙ্গের 
£চিহ বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্ৃই মিলিয়াছে। ১৮১৭ 

সালে ইহার গালের ভিতর একখানি ঘ। হইয়া শোষ হয়, 
আমি তাহা ভাল করি। সেঘার দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে । 

অস্ত লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক দেই 

স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপটাঁদ শীত 

কালেও ঘামিতেন, আপামীও সেইরূপ ঘামেন। আর প্রতা- 
পের মত ইহার হাসি, কথা কহিবার পূর্বে প্রতাঁপের মত ক 

পরিষ্কার কর! ইহার অভ্যাস । প্রতাপের মত ইহার বসিবার 

ভগ্রী। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন, কিন্ত 
আদামী তেমন কহিতে পারিলেন না দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাস! 
করাগ্ তিনি বলিলেন, “আর অভ্যাস নাই+। তাহ! হইতে পারে । 

আমি পূর্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম, কিন্ত ছুই বৎসর 

“বিলাতে থাকিয়া! আমি তাহ! ভুলিয়া গিয্বাছিলা্ষ। কেবল 
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শুনিয়া কোন ভাধা শিখিলে এইরূপই হয় পূর্বের কথ! আসা- 

মীকে ছুই একট জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনকার 

জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আসামী আর কোন সাহে- 

বের নাম করিতে পারিলেন না। আমি আপনার কথা 

জিন্তাসা করিলাম যে, আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আগামী 
বলিলেন, “একটি পিস্তল লইয়া পথে পথে কুকুর মারিয়া বেড়া- 

ইতে ।, আবার জিজ্ঞাস! করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে কি' 

একটা গোলমাল,হইয়াছিল? আসামী উত্তর করিলেন, 'বুলার 

সাহেব রঘুবাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন | বঘু বাবু তথায় বিষ 
খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ চিরিয়া বিষের কথা 

বলিয়াছিলে। এ নকল কথাই সত্য। প্রতাপ? মেদের! মদ 

থাইতেন। আমি দে কথ! জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলিলেন, 

আমি আর মদ খাইন1, তবে ব্রাণ্ডি এখনও ভালবাসি । আমি 

যখন বর্দমানে ছিলাম, তখন সেখানে ট্াওয়ার( 70৮৪৮), 
সাহেব থাকিতেন। আমি তাহার পুজ্রদের চিকিৎসা করিতাম । 

সেদিন আমি আপিসে তাহার সহিত সাক্ষাৎ কারয়াছিলাম, 
কিন্ত তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না । তাহার শরণশক্তি 

অতি সামান্ 

রিভলি [০10 71016] বলিলেন, “আমি প্রতাপচাদকে 
চিনিতাম। আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যত্ত বদ্ধ- 

মানে ছিলাম । | এই আসামী রাজ! প্রতাপষাদের মত। আমি 

ইইাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ব ছুই একটা কথা! জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিয়াছিলেন। 
আমি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাঁম যে, আপনার নিকট কখন আমি 
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কিছু বিক্রয় করিয়াছ্লীম কিনা? আসামী বলিলেন যে 

“একবার একটি সোণা'র ঘড়ি বিক্লুপ্ম করিয়াছিলে। আর 

একটি কথা জিজ্ঞাস! করিলাম যে, রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে 

প্রোবিন্সাল সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা! কিরূপে মিটিয়া- 

ছিল? তাহাতে আসামী বলেন; 'রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন 

নে, রাঁজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পৌঁষাক পরিবে, তাহাতেই সে 

বিবাদ ভঞ্জন হয়।” এ সকল প্রকৃত কথ1 |” 

বিবি হেরিয়াট বিটিং বলিলেন.আমি প্রতাঁপটাঁদকে বিশেষ 

রূপে চিনিতাম। আসামী নিশ্চয়ই পেই প্রতাপটাদ। আমার 

বয়ন যখন ষোল বংসর, তখন আমি ইঙ্াকে অনেকবার আমার 

পিতার বাঁটীতে ও অন্তত্র দেখিয়াছি 1” 

বিবি সফিয়। ক্রেন বলিলেন, “আমি প্রতাঁপচাদকে ভাল- 

রূপে জানিতাঁম। এই আসামী নিশ্চয়ই প্রতাপচাদ 1 

জন মার্শল বলিলেন, “ আমি ৭১ নম্বর সিপাহী-পণ্টনের 

ব্রিগেড মেজর । আপামী প্রতাপটাদ কিনা, তাহা আমি জানি 
না। তবে ২০ বৎসর, কি ততোধিক হইল, ইহার সঙ্গে 

ওশারবেক সাহেবের বাটীতে ও অন্যত্র আমার সর্বদা সাক্ষাৎ 

: ছিল। ইঙ্াকে আমরা ছোট রাজা বলিতাঁম। ইহার অন্য কোন 
' নাম যদি তখন শুনিয়া! থাকি, তাহা ভুলিয়া গ্রিয়াছি। কতবার 
ইহাকে দেখিক্লাছি, তাহ! আমার মনে নাই । বোধ হয়, ১৮২০ 

সালের পর, আর আমি ইহাঁকে দেখি নাই। তাহার পর ওগল- 

'বির মোকর্দমার সময় স্থপ্রিম কোর্টে ইীকে সাক্ষ্য দিতে দেখি- 
যাই আমার তখন ম্রণ হাইল যে, এ ব্যক্তি আমার আলাগী, 
কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছি) প্মরণ করিবার নিমিভ, ইহার 
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মুখের ছবি আমার প্যান্টুলনে আঁকিগ্া লুইলাম। সেই ছবি 

ইংলিসম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়া- 
ছিল, এব্যক্তি জুয়াচোর। ইহাকে আমি পশ্চিমে কোথায় 

দেখিয়া থাকিব । তাহারপর, গত কল্য ওবারবেক সাহেবের 

বাটাতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা৷ উপস্থিত 

হয়। তিনি ছোট রাঙ্গার সংক্রান্ত ছুই একটি ঘটন! বলিলেন। 

আমার তখন ম্মরণ হইল-্ছোট রাজাকে মনে পড়িল। 

আসামী বর্ধমানের রাঁজা বলিয়! পরিচয় দিতেছে, আমি তাহ! 

জানিতাম। কিন্ত চুঁচুড়ায় ধাহাকে ছোট রাজা বলিতাম,তিনিই 
থে বর্ধমানের রাজা তাহ! আমি জানিতাম ন1।% 

ফ্ানন্য়! স্থলিমান (সাং চন্দননগর, জাতিতে ফরাসিস), বলি- 

লেন, আমি প্রতাঁপটাদকে চিনি, আমি সর্বদাই চু'চুড়ায় যাই- 
তাম, সেখানে প্রতাপঠাদকে দেখিয়াছি । একবার নীলকুঠী ক্রয় 

করিবার নিমিত্ত, তাহার নিকট আট দশ বার যাতায়াত করিয়া- 

ছিলাম । এই আপামী-_সেই প্রতাঁপচাদ । অদ্য আমার সঙ্গে 

দেগা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং 'নীলকুঠী 

বিক্রয় সম্বন্ধে কথ1 বলিলেন 1” 

হাজি আবু তালেব, চু'চুড়ার একজন মোগল, সওয়াল মতে 
বলিলেন, "আমি প্রতাপর্ঠাদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর 

আলি নামে একজন হাঁকিম তাহার চু'চুড়ার বাঁটাতে থাকিত। 
আমি তথায় গিয়া! সেই আমগর আলির নিকট চিকিৎসাশাস্ত্ 

পড়িতাম 1 স্থৃতরাং প্রতাপষ্টাদকে বিলক্ষণ চিনিতাম । কিছু” 

কাল পরে আমি লক্ষৌ গিয়াছিলাম। তথা হইতে আসিয়া গুনি- 

লাম, প্রতাপটাদ মরিয়াছেন, কিন্ত আসগর আলি এবং অন্তান্ত 



আট স্শড্ত।7৮1৮।২ ॥ 

লোঁক আমায় বলেন যে, রাঁঞ্জ| মরেন নাই, পলাইয়াছেন। এই 
আসামী সেই রাজা । আমি পুর্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখি- 
যাছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিতেছি। 

ডাক্তার জুলিয়ান নইটার্ড, সাং ফরানভা, ফরাসি ভাষায় 

জোবানবন্দী দিলেন,--“আমার বয়স ৭৯ বৎসর । আমি এখনও 

তাল দেখিতে পাই । এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্ধমানের 

রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই ইহাকে আমরা ছোট রাজ। বলি- 

তাম। আমিসে দিন জেলখানায় ইহাঁকে দেখিতে গিয়াছিলাম। 

আসামী আমাকে দেখিবা মাত্র টিনিয়াছিলেন ।” 

ফেডারিক থিয়ার্শ বলিলেন; “আমি ফরাসডাঙ্গার মেজেষ্টার 

আমি নিজে আসামীকে চিনি না। সেদিন আধি ডাক্তার নই- 

টার্ড সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়াছিলাম। ডাক্তারকে 

আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি জেনারেল এলার্ডকে 

চিনি, তিনি এখন লাহোরে আছেন । তিনি এক দিন জেল- 

খানীর আনামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন । জেলখানা! হইতে 

ফিরিয়া গেলে তাহার সহিত এই আসামী সংক্রান্ত আমার কথা- 

বার্ড হইয়াছিপ্ল। তিনি বলিয়াছেন যে, এই আসামীকে তিনি 

লাহোরে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। জেনারেল এলার্ড, বোধ 

হয়। ১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন করেন। 
তাহার পর আমার সহিত কথা হয়?” (এই ফ্লোবানবন্দীর পর 

অথচ মোকর্দমার নিষ্পত্তির পূর্ধ্বে জেনেরেল শ্রলার্ডের মৃত্যু হয়)। 

গোলকচন্ত্র ঘোষ, সাং সালিখাঃ বলিলেন, “আমি কিছু 

দিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরেজি পড়াইয়াছিলাম। তাঁহাকে 

অনেকবার দেখিয়াছি, তাহাকে আমি চিনিঃ এই আসামী সেই 
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ছোট মহারাজ । ছোট রাজ] মরিয়াছেন, এ কথ। আমি শুনি- 

যাছিলাম। আবার তাহার একমাস পরে গুনিয়াছিলাম যে, 

তিনি পলাইয়াছেন।” 

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, “আমি জাতিতে ময়রা, 

আমার বয়স ৮৬ বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার 
দোকান আছে। এই আদামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজ 
প্রতাপচাদ বাহাছরকে চিনি। বখন ইনি বর্ধমানে প্রথম 

ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি ইহাকে গোলাপবাগে দেখিয়া- 

ছিলাম । পুর্বে শুনিয়াছিলাম, ছোট মহারাজ মরেন নাই, 

মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্ঘবাত্রায় গিয়াছিলেন। 

রামধন বাগ্দী বলিল, “আমি পল্তাঁর ঘাটমাজি। এই 

আসামী মহারাজকে চিনি । ষোল সতর বৎসর ধরিয়। আমি 

তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাউলের মান্জি ছিলাম। 

ভদ্রেম্বরে রামধন বাবুর একথানি বাগান ও বৈঠকথান। ছিল। 

সেখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন, এক রাত কি এক দিন 

মেখানে থাকিতেন, ইহা আমি দেখিয়াছি ।” 

আমীর উদ্দীন আমেদ বলিলেন, “আমার নিবাস চুঁচুড়া। 
আমি প্রতাপাদকে চিনিতাম। আমি চুঁচুড়ার রাজবাটাতে 
মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। 

তাহার পর মৃত বুড়া রাজার ফরাসিস বিরি ইসাবেল আপন 

পুত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজবাটাতে রাখেন। প্রতাপ, 
চান চুচুড়ায় আদিলেই আমি তাহাকে দেখিতে পাইভাম। 
এই আলামী সেই প্রতাপচাদ 1” 

আগা. আর্কা, য়ে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়া'রূপে সঙ্গে থাকিত, 
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সেই ব্যক্তি বলিল) “এই আসামী রাজা প্রতাপচাদ। সে বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নাই |” 

ডেবিড হেয়ার সাহেব (19810 17476) বলিলেন, “আমি 

রাজ! প্রতাপটাদকে চিনিতাম। ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে তিনি 

যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন ছয় সাত বার আমার সহিত 

তাহার সাক্ষাৎ হইর়াছিল। ভীহার সঙ্গে এই আসামীর 
সাদৃশ্ বিলক্ষণ আছে । পার্থর ঘরে যে ছবি আছে, তাহ! আমি 

দেখিয়াছি । সেই ছবির পার্থে আসামীকে একবার এ দিকে 

একবাঁর ওদিকে দীড় করাইয় দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর 

নীক, চোঁক, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে । বিশেষতঃ ছবির বাম দিকে 

আসামীকে দাড় করাইলে আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও 

নিষ্ন ঠোটের নীচে যে গর্তের মত আছে, তাহাও মিলে । আমি 

বখন আসামীকে প্রথম দেখিলাম, তখন তাহাকে প্রতাপ 

অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাহার 

নিকটে দড়াইয়। দেখিলাম যে, আমার ভ্রম হইয্লাছিল। আপামী 
ঠিক গ্রীতাপের মত উচ্চ। অন্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় আপামীর সহিত 

ছুই এক বিষয়ে আমার কথ' বার্তা হয়। আমি জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলাম, রামমোহন ব্বায়কে স্মরণ আছেকি? প্রথমে আমি রাম- 
মোহন র্লায়ের সঙ্গে প্রতাপচাদ্দের সহিত আলাপ করিতে যাই, 
তাহ! প্রথমে আসামীর স্বরণ হইল না, তাহার পর ম্মরণ হইল । 

তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি দেই দিন একট! বন্দুকের 
মত বাক্স করিয়া! একট! দূরধীণ লইঙ্স1 গ্িয়াছিলে সার একট। 
খাঁচায় ছইটা পাখী লইয়। গিয়াছিলে । আমরা একত্রে ছাদে গিয়া 
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কথা কহি!, এসকল কথা প্রকৃত। দৃূরবীণ প্রায় ৪* ই লঙ্বা 
ছিল, তাহাও আসামীর মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে, এই 

, আসামী গ্রতাপচাদ বটে । আমি আর একটিবার পানিহাটা 
গ্রামে একট! নাচের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম । সেখানে আসাষীকে 

দেখিয়াছিলাম। তখন ইহার মুখের উপরতা1থ দেখিয়াই আমার 
বোধ হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তিকে আমি ছিনি। কিন্তু তী সময়. 
ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া! আমি ভাল চিনিতে পারি নাই। তাঁহার 
পর ওগলবির মোকর্দমাঁয় ইহাকে আমি সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্য 

দিতে দ্বেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রত্াপষ্টা্ বলিয়া! আমার বোধ 

হইয়াছ্িল। দেই থানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিত 

সাহেবকে বলি। আমি অনেক দ্রিন জনরবে গুনিয়াছিলাম যে, 

প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে ।” 

রাজ। ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, “আমার পিতার নাম 

শহারাজা চৈতন মিংছ, পিবাস বিষ্ণুপুর । তেজচাদ 'বাহাছ্ছরের 
সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত| ছিল। আমি বর্ধমানে সর্বদা যাই- 
তাম এবং এক একবার গ্সিয়া দুই মাঁস করিয়া থাকিতাম ॥ 

ক্লাসামী নিশ্চয়ই তেব্রটাদ বাহাহ্ধুরের পুত্র প্রতাপ । পুর্বে 

ল্লামি প্রতাপের পলায়নবার্ত। শুনিয়াছিলাম়। তাহার পর নাত 

নাট বৎসর হইল] লাহোর-নিবাসী আমার একজন পাঠান 

দ্বারবান স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 
আমি রপ্ত সিুহের পুত্র খড়ক্ সিংহের সহিত গ্রতাপঠাদকে 

এক হাতীতে চূড়িয়! যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।” আপামী প্রায় 

তিন বৎসর হুইল, একবার আমার বাঁটাতে গিয়াছিল। ব্দামি 
ত্রপূর্বক ইছাঢুক তথায় তিন মাস রাখি। সেই তৃন্ত বীকুড়ার 

রর 
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মেজেষ্টার আমাকে দেড় রংসর আটক রাখেন, আর বিস্তত্ব 

অপমান করেন।” 

জামকুড়িনিবাসী রাজ! জয় মিংহ বলিলেন, "আমি বিষ্ণু" 

পুরের রাজগোঠীসন্ভৃত ।আমি আসামীকে চিনি, গ্রতাপচাদ |” 

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন, "আমি আপীমীকে চিনি, ইনি 

প্রতাপর্টাদ । পূর্বে নামি ইহার চিকিৎ্ঘা! করিয়াছি । আসগর 

আলি ইহার বেতনভোগী হাকিম ছিলেন। তাহার মুখে বিশেষ 

করিয়া শুনিয়াছিলাম বে,প্রতাপচাদ মরেন নাই,পলাইয়াঁছেন ।” 

কুপ্জবিহারী ঘোষ বলিলেন, “আসামী আমার মাবেক মুনিব 

গ্রতাপচাদ। ইনি ষখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, আমি 

তখন ইহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম এবং পরাণ বাবুর পুত্র 

তাবাটাদকে তাহ। বলিয়াঁছিলাম।» 

পিটর এমাঁর সাহেব) ফেজর সাহেব, নাজির গোলাম 

হোসেন, আগা ইস্থাহানী ও স্বরূপচন্দত্র গ্োন্বামী প্রভৃতি আরও 

অনেক ভ্বাসামীর পক্ষে এইরূপ জোবানবন্দী দিলেন। প্রতাপ- 
চাদের পিপী তোতাকুষ্ষারী, আর তাহার ছুই স্ত্রী সপিনা পাই- 

য়াছিলেন, কিন্তু তাহার! সাক্ষী দিতে অস্বীকার করিলেন । 

জোবানবন্দী প্রায় শেব হইয়া আসিলে একদিন রাজা প্রতাপ- 
দের মাতুল হঠাৎ আদালতে আসিয়া! উপস্থিত হৃইলেন। 

তিনি মেদিনীপুর জেলার একজন রাজা ছিলেন। জালরাজ। 
তাহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন, 
“ই আমার মাতুল আসিয়াছেন। ইনার জোবানবন্দী লওয়া 
হউক্ল 1১, ফিন্তু তাহার উকিল তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন 

গসোনাক্তনদ্বন্ধে ধে গ্রমাণ আমর দিয়াছি, এ মেকর্দমার পক্ষে 
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তাহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিৰ না” জালরাজ! তাহাতে 
কিঞ্চিং বিরক্তি প্রকাঁশ করিলে, উকিল সাহেব তাহার নিকটে 

আসিয়া বলিলেন, "উপস্থিত ফৌজদারি মোকর্দমাঁয় দেওয়ানির 
প্রমাণ অনাবশ্তক | ষে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাই অতি- 

রিক্ত হইয়াছে । আনি যাহা দেখিভেছি, তাহাতে আর পাঁচ 

হাজার সাক্ষী আপনাকে সোনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত 

ফিরিবে না। আপনি প্রতাপষ্ঠীদ কি না, এ কথান্র বিচার দেও" 

য়নী আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না। এখানে সে বিচার্ 

হইলেও কোন ফল দর্শিবে না, এখনকাঁর বিচারে আপনি 
রাজত্ব পাইবেন না। আপনাকে আবার দেওয়ানিতে নালিস্ 
করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ করিবার 

প্রয়োজন কি?” 

সা সাহেব এখানে ভূলিলেন। তিনি জাঁনিতেন যে, গুটি 
কতক প্রধান প্রধান রাঁজকর্মচারী-একত্র হইক্কা পূর্ববন্ে পরামর্শ 
করিয়াছিলেন যে, জাঁলরাঁজাকে আসামী ভিন্ন কখন মোকর্দমায় 
ফরিয়াদী হইতে দেওয়! হইবে ন1) এবং সেই পরামর্শ অনুসারে 
জালরাজাঁকে.ফৌজদারিতে আপামী কর! হইয়্'ছিল। এ কথা 

নস! সাহেব নিজে লিখিয়1 পিয়াছেন । তথাপি তিনি মনে করিয়া- 

ছিলেন যে, অন্ত লোকে দেওয়ানি আদালতে যেরূপ নালিদ 

করে, জালরাজাঁও' সেইরূপ নাঁলিস করিতে পাইবেন । তাহার 

এ প্রত্যাশা অসঙ্গত ! জালরাজার পক্ষে দেওয়ানির দ্বার 

অভাবনীয়--অচিস্তনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল। সে কথা 
পরে বঙ্গ যাইবে। 
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১৪ 

প্রতাঁপফ্াদের মৃত্যু প্রকৃত কি না। 

প্রতাপটাদের মৃত্যু প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী 

রাধামোহন সরকার, বসন্তুলাল বাবু,নন্ববাবু, ভৈরব বাবু প্রভৃতি 

পনের জন জৌবানবন্দী দিলেন । তাহার্দের পরিচয় পূর্বের দেওয়া 
গিয়াছে। তীহারা সকলেই রাঁজবাটীর বেতনভোগী এবং 

পরাণ বাবুর আত্মীয় কুটু্ঘ। তীহারা কেকি বলিলেন, আগ" 

পুর্বিক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক । মোট করা, তীহাঁরা সক" 

লেই এইরূপ বলিলেন যে, ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ রাত্রি দেড় 
প্রহরের সময় কালনার রাঁজবাটা হইতে প্রতাপটাদকে পাক্কী 
করিয়া গঙ্গাযাত্র। করা হয়। তখন বড় অন্ধকাঁর। পৌষ- 

মাসের রাত্রে বড় শীত। সেই শীতে প্রতাপচাঁদকে জলের 

নিকট রাখায় তীহার কম্প আসিল, কাজেই তাহাকে তাবুর 
তিতর লইয়া যাইতে হইল। তাঁবু সেইস্থানে জলের ধারেই পূর্বে 

খাটান হইয়াছিল। তাঁহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ত হইল। 

এ দিকে প্রতাপটাদ পালক্কে শুইয়া! হাঁতী ঘোড়া ধন ধান্য দান 
করিতে লাগিলেন। দান কর! হইলে পর তীহার অন্তর্জলী 

করা গেল। মোহন বাবু তীহার পা জলে, ডুবাইয়! ধরেন। 
প্রভাপচাদের মৃত্যু হইলে; ঘাসিরাম তাহার মুখাগ্রি করেন। 
বাবলা ও চন্দনকাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়। সেই সময় ঘাটে 
দশ বারট! মসাঁল জ্বালা ছিল। 

সাক্ষীর এই সকল বৃত্তাত্ত আন্ুপুর্ব্িক বলিলেন। কিন্তু 

তেজচাদ বাহারের মৃত্যু কোন্ তারিখে বা কোন্ সময়ে হয়ঃ 
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বিশ বৎসরের ঘটনা পনের জন সাক্ষীতে বর্ণন করিলঃ 
অথচ কেহ কাহার সহিত্ত কোন অংশে অনৈক্য হইল ন1। কি 
কাষ্ঠ দারা শবদাহ করা হইয়াছিল, তাহ! পর্য্যন্ত সাক্ষীর! একই- 
বূপ বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। ন্তরাং 
তাঁহাদের জোবানবন্দীর প্রতি জজ সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধ 

জন্মিয়াছিল। * 5 ৃ 

জাল রাজা! জজকে বলিলেন, '“পরাণের আত্মীয় কুটুম্বের 

কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথ। খাও! প্রতাপের মর” 

ণের সময় পরাঁণের কুটুত্ব। পরাঁণের চাকর) পরাণের অন্নদাঁস 
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ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপেরও ত কুটুম্ব, 
আমল1, চাকর সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত 

ডাকা হয় নাই।” গজ নাহেব এ নকল কথায় কর্ণপাত করি- 
লেন ন1। 

জালরাঁজা স্বীকার করেন যে, তীহাঁকে গঙ্গাধাত্রা করা 
হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহা! তাহার নিজের ইচ্ছা- 

মতে হুইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, ণ্ষে কোন পীড়া 
আমি অনুকরণ করিতে পারি। মৃত্যুও অনুকরণ করিতে 

পাঁরি। কবিরাজের সে অন্থকরণ ছন্দাংশে বুবিতে পারিবে 

না ছি 

পীড়ার ভান স্বন্ধে জালরাঁজার কথা কতদুর গ্রাহা, তাহা 

বল! যায় না। তবে বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে 

ছুই এক জন বলেন যে, মৃত্যু অনুকরণ তাহার শ্বচক্ষে দেখিয়া! 
ছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন যে, এক সময় কর্ণেল টাউন্- 

সেও বড় পীড়িত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে ছুই 

বার করিয়া দেখিতে যাইতেন। এক দিন কর্খেল সাহেব তীহাকে 
বলিলেন, “কতদিন হইতে আমার কেষন একটা হইয়াছে, তাহ। 

ভাল বুঝিতে পারিতেছি ন! £ আমায় তোমরা বুঝাইয়া দেও। 
আমি দেখিতেছি যে, যনে করিলে আমি মরিতে পারিঃ আবার 

চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারি” সে স্থানে আর একজন ডাক্তার 

উপস্থিত ছিলেন, তাহার নাম বেনার্ড এবং আর একজন এপথি- 

কারি ছিলেন, তাহার নাম স্কাইন।. এই কয়েক জন কর্ণেল 
সাছেবের কথ! শুনিয়া বিদ্রিত হইলেন;কতকটা অবিশ্বাসও করি- 

লেন। কিন্ত কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপারু দেখাইবার 
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নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিবার পুর্বে ডাক্তার 
সাহেবের! একে একে কর্ণেল সাহেবের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। 

মাড়ী বেশ পরিষ্কীর, তবে একটু ক্সীণ। তীহার! পরস্পর 
ধুকে হাঁত দিয়া দেখিলেন, তাহাঁও সহজমত টিপ টিপ. করি- 
তেছে। তাহাঁর পর, কর্ণেল সাহেব টিৎ হইয়া স্থিরভাবে শয়ন 
করিয়া থাকিলেন। ভাক্তার চেনি সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের 

মাড়ী টিপিয়া ধরিলেন, ডাক্তার বেনার্ড বুকে হাত দিয়া থাঁকি- 
লেন। আর স্কাইন সাহেব একখাঁণি পরিষ্কার দর্পণ নাঁদাঁর 
নিকট ধরিয়া! রহিলেন। ক্রমে নাড়ী যাইতে লাঁগিল-্শেষ 

ভাহ। একেবারে পাওয়া! গেল ন!। শ্বত্চালন! স্থগিত হইল, 

নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্থির হইয়া! গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধরা 
হইয়াছিল, তাঁহাঁতে আর নিশ্বীসের ঘাম লাগিল নাঁ। তাহার 

পর, ডাক্তারের! একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই 

বুকে হাত দিয়! দেখিলেন, সকলেই দর্পণ ধরিয়া, দেখিলেন, 

জীবিতের টিন কেহই কিছু পাইলেন ন1। তখন তিনজনে 
অনেক ক্ষণ ধরিয়] তর্কাতর্কি করিলেন, এ সময়ের মধ্যে কর্ণেল 

পাহেবের আর চৈতন্ত হইল শ্না। শেষ তাহার সিদ্ধাস্ত করি. 
লেন যে, কর্ণেল সাঁছেব নিশ্চয়ই ধরিয়াছেন। এইরূপে অনেক 
ক্ষণ গ্নেল। তাহার পর, তাহার চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করি- 
তেছেন, এমন সময়ে কর্ণেল সাছেবের শরীর একটু নড়িল। 
ডাক্তারের! নাড়ী দেখিলেন-_নাড়ী হইয়াছে। বুকে হাঁত দিলেন 
স্প্থংপিণ্ডের গতি আরস্ত হইয়াছে। নাসায় হাত দিলেন- 
নিশ্বাস বহিতেছে । শেষ কর্ণেল সাছেব ধীরে ধীরে কথ। কহিতে 

লাগিলেন । ডাক্তারের! অবাক্ হইয়। খাকিলেন। কেহ কিছুই 



৯২ জাল অ্রতাপচাদ। 

দুঝিতে পারিলেন না; অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল, সে 

বিষয়ে তাহাদের আর কোন সন্দেহ থাকিল না । * 
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এরূপ আরও ছুই চারিটি ঘটনার কথা শুনা যাঁয়। ডাক্তার 
টানার সাহেব লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য 

অতি অসাধারণ; এ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ 

আছে। যথা সেল্সাঁস সাছেব বলিয়াগিয়াছেন যে, একজন 

 পাদরি যখনই ইচ্ছা! করিতেন, তখনই আপনার সংজ্ঞাকে শ্বতন্্ 

করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্ত ও প্রাণশৃন্য হইয়! পড়িয়া থাঁকিতে 
পারিতেন ।& 
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শুনা যায়, দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার 
পদ্ধতি আমাদের যোগশান্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। 

অনেকে বলেন, যোগীদের মধ্যে সে পদ্ধতির চর্চা অদ্যাপিও 

বিলক্ষণ প্রচলিত। ভূটকলাদের যোগী ও রঞ্জিং সিংহের যোগী 
এ কথার প্রমাণস্থল। লোকে বলে, তাহারা উভয়েই এরূপ 
জ্ঞাহীন হইতে পারিতেন যে) ডাক্তারের! পুনঃপুনঃ পরীক্ষা 

করিয়াও জীবনের লক্ষণ কিছুই পাইতেন ন1। ডাক্তার ম্যাগ্রেগর 
সাহেব নিজে রঞ্জিতের যোগীকে পরীক্ষা করিগ্নাছিলেন। তিনি 
লিখিয়াঁছেন ষে, মেই যোগীকে এক সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া মুত্তি- 
কায় পুতিয়৷ চল্লিশ দিন রাঁথা হইয়াছিল, চল্লিশ দিনের পর 
মৃত্তিকা খনন করিয়া সিন্দুক বাহিত করা হইলে দেখা গেল, 
তাহার ভিতর যোগী সমাধি অবস্থায় আছেঁন--তীাহার সংজ্ঞ! 
নাই। ডাক্তার (৫ 07920£) সাহেব নাঁড়ী দেখিলেন-_নাড়ী 

নাই। কিন্ত তাহার পর তাঁহার চেতনা হইল । ডাক্তার সাহেব 
*1218101 ৫ 17:21577, 77৫7" গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াঁছেলঃ-২ 

4 48472010961) 0 ৪11560 %% 1)915075) 089৩৭ 69 
9০ 11708616107 27 19260% 0?006, 8)70৮ 01) 10 ৪ 
008, 200. ৮101006 61019£ 1900 ০৮ পথ] [0016৫% 00- 

60017 01309119560 61 272908 9950101005) 810 চা? 

08%610)190 00 00 0920 60 009 ৪৮ 70: 018 0000 

[103 & 7090 010. 01110918110 56056... 08105 8360. 69 083৮ ০1 

19108 8019 00 00 ঠ19 52106. 130৮ 06 0908 80110031010 83:800]019 

9০100192000 13 006 দও1] 80০ 6589. 01 0010756] 10771361)0. 

7018680 )7 101. 09059 01367706, 27. 42. 22772015 27006 

& 22710 6/ 420, 701. 4) 70076 60০. 



জাল প্রতাপচাদ। , ৯১৫ 

৮0০ 90961 23 81706 0] 10 আ0০0৫012 1003, ৮710101 
8৪ [19000 11) 2 91791] 2,091:17906 0910 ঠ19 101919 

0 609 21000300619 23 & 0010106 0০০0] &0 1019 0০05 

1101) ত93 59000901১7৪, 100 200 ৪ 109, ৩1017000011 
6013 200960596 00979 9৪ 009 £57990-100959, 109 

0001. 02 10101) 25 11109৮152 10016 3) 810 ০9106 6119 

10010 9, 1151) ৮01], 1)9ঘ106 168 0০0০0]-ত8% 1)01]6 0) আ10] 

01105 2190 00৭. 00 02091 60 019০0৮00008 002 
81101099111) 6106 01909, ৪ 1106 01 5610183 0৪ 101060, 

চে 16116559৭8৮ 1680120 1069150]8, 11000 5009695% 
9০1. 05 1:01)0 01) 101 6116 80906 ০01 101 0273 21১0 

1১167 0151)65, ৪6 0118 62009101001 0101) [91100 909 
31102720010, 26052096007 1013 ৫7800800. 800 ৪৪৮91] 

0£101১ 3170878) 28 611 3 (991019] ড8200012, 0900211 

$$00৩) 2170 00591 ]):0995380, 6০ 41১11)691 0159 10066, 
1010 1)1015 2100 000৭ 679 151020%90. 11010) 6116 096৫7 

1001-৮87% ) (15 000: 01 0৪ 8%7990-1)9059  চা৪ 080 

01010991599, 000 178617 0০৮ ০0৫ 0103 ০০09 1002 90210 

210 00907201006. 1006 186667 চ99 108110 6০৮8%90. 100 
৮ 10169 91006, 01 101210:106 ডা10101) 009 06079 01 10119 

020 [0:9562660 108916 10 & 51৮60609861, 4205 88093 

8110 91005 ০০ 1)1:65360. 60 1115 81069, 800 1018 186৪ 800 

0)10175 0:03860. 1006 2750 56৫]) 01 009 0700600. ০1 
1330301616100. ৫010315600. 11) [90011000592 1018 10620 ৪ 

999006150০0 সথুড। এ 690 00035 8006 02053 ০£ 

20৮ 2৪ 015080 00. 606 0100 01 108 10980) 2 0106 
01 সয় 25 109%6 19000500. ৫:00. 009 00313 0088318, ৪0 
01৮ 6015 0906 00906, 609 1090 01586)90 86920819 

00100801৮89 1000৮, 9৪20009090১ ৪27 009 



৯৬ জাল প্রতাপটাদ। 

0706, 17101) 170 0660. ৫1086158116 60 1৫ 
1006 0£ 009 2000620, 10:00£6 0৮810, 500 0060 16 &20 
609 1103 209010064 দা 81368. 1003108৮02৮ ০৫ 
৮7০ 0:99660108, 1 ০০010 70% £6৫1 11)8 10015261020 ০৫ 

(0০ স1130, 60000 016 69701)619016 0৫ 806 007 দা%৪ 

10001) 9০7০ 69 0860181 86509910. 01 10991. 109 

1925 800. 21:019 1১9175 66920960200. 6১০ 91113 191590, 

1109 10110" 9৪ 91] 01)090 00 2 116619 81199 210101160 

৮০ 61০ 19669170006 6761118 [01930176902 ৫1000090 

5070590. 80)0021'1)08, 11106 61056 ০012 060:0038. [176 109) 

100 9৮10090 51008 ০7 1:96070106 2011795600 7 609 

[09180 1060909 1920076101৩ 2৮ 616 156, 11156 60৩ 

011096012] 620109226019 01 09 00012191917 01101715190 

[7910709 96৮618] 10609065921 60৪ (0 81921 70 
2৮ 16080 0669190, & তিক 0109 হা) 2 6008 ৪০ 107 200 

£601319 99 60 19200670106) 109001016. চ 190 009 ঢা০086৫1 

₹1৪৪ 8018 60 002%:30, 6109 60101119610, ০0৫ 609 5৪6 
3 81000000080 0) 6119 01901097901 £9108 200 00৫1 
0010)028020102) 06007*১ | 

হটযোগ অভ্যাদ করিলে এ নকল ভেম্কী অনায়াসে দেখান 

যাইতে পারে। জালরাজার তাহ! অভ্যাস ছিল, এ কথা তিনি 

বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জজ, উকিল প্রভৃতি কেহ 

তাহা বুঝিলেন না, স্থতরাং বিশ্বাসও করিলেন না। খেচরী 
মুদ্রা দ্বারা শ্বাস রোধ করিয়া মৃত্যু অনুকরণ কর! যাইতে পারে, 
এ কথ! ইংরেজি বুদ্ধির অতীত-আমাদের বুদ্ধিরও অতীত। 
আমর! ইংরেজি গ্রন্থে সে সকল কথ! দেখি না; সুতরাং সে 
সকল 'কথা বিশ্বাস করি ন। 



জাল প্রতাপটাদ। ৯৭ 

জাঁলরাঁজাঁর পীড়ার ভান সম্বন্ধে উকিল সা সাহেব পিখিয়া- 

ছেন যে, স্তাহার এবিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন 

যে, প্প্রথমে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে,এ প্রতাঁপটাদ সত্যই 
জাল। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়। ক্রমে নান 
বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম যে, ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপটাদ। 
কিন্ত মৃত্যুর ভান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিল। পরে এক দিনসে 

সন্দেহের কখ! হুগলীর জেলখানায় বসিয়! গল্প করিতে করিতে 

জাঁলরাজাকে বলিলে/ জালরাজ! হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, “এ 
পরীক্ষা অতি সহজ। তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে 
লেখ, আমি এখনই একট] গীড়ার ভান করিয়া পড়িয়া থাকি ।, 

তখন ডাক্তার ওয়াইজ (107. 15০) সাহেব হুগলীর মসিবিল 

সাজ্জন ছিলেন । তাহাকে পত্র লেখায়, তিনি তত্ক্ষণাৎ জেল- 

থানায় আসিলেন এবং জালরাজাকে দেখিয়া! রিপোর্ট করিলেন 

যে, 'জালরাজার বড় জর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, বৌধ 
হ্য়,তাহা'র গোদ হইবে । আপাততঃ তিনি কিছু দিন অগুদালতে 

বাইতে পারিবেন না।৮৮ এ কথা প্রকৃত হইলে, পীড়ার ভান 

করিবার ক্ষমতা জালরাজার ছিল বলিয়া! বোধ হইতে পারে। 

সে কথ! সত্য হউক বা মিথ্য। হউক, ডাক্তার সাহেবের এই 

রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়। সা সাহেব জজ লাহেবের নিকট প্রার্থনা 

করিলেন যে, "জামিন লইয়া জালরাজাকে খালাস দেওয়া হয়, 

এবং আপাততঃ তাহাকে একখানি চারপাই আর একথানি 

গাত্রবন্ত্ দেওয়! হয়।” জজ সাহেব কোন উত্তর দিবার পুর্বে 

বিগ্দেল সাহেব বলিলেন যে, “জেলের আসামীর জন্ত এ সকল 
সরঞ্জাম দ্রিবার কোন বিধি আইনে নাই। তবে বদ্দি একান্ত 



৯৮ জাল প্রতাপর্টাদ | 

তাহ। আবশ্তক হয়, তাহা হইলে ডাক্তার সাহেব আসামীকে 

হাসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন।” জজ কার্টিস 
সাহেব বিগনেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহপ করি- 
তেন না, তথাপি তিনি বলিলেন যে,“এ বিষয়ের দরখাস্ত করিলে 

বিবেচনা! করণ যাইবে।” আর জামিন লইয়া খালাম দেওয়। 

সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করিতে আদেশ করিলেন। সা সাহেব 

সেইমত ছুই আদালতে ছুই দরখাস্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব 
চারপাই দিতে হুকুম দিলেন এবং কিছু দিন পরে নিজামত 

ভকুম দিলেন যে, "জামিন লইয়া! আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়ার 

আপত্তি নাই |” কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে 

হুকুম তামিল করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, 

"এ অঞ্চলের লোকের! জাল রাজার জন্য যেরূপ মাতিয়া 

উঠিয্বাছিল, এখন আর তত নাই। এ সময়ে তাহার জাল- 

রাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং 
জালরাজধুকে ছাড়িয়া দেওয়। যুক্তিপিদ্ধ নহে ।” নিজামত আদা- 

লত নিরুত্তর হইলেন। 

রাজ। প্রতাপটাদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রমাণ 
দেওয়া] হইলে পর, জালরাজ। তাহ! খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ 

চেষ্টা না করিয়! কেবল এইমাত্র দেখাইলেন যে এই সমক্র 

রটনা হইগ্রাছিল যে, প্রতাপাদ মরেন নাই: অজ্ঞাতবাস গিয়- 

ছেন। জালরাঞ্তার উকিলের জজ সাহেবকে বলিলেন “যে: 
স্থালে বড় বড় লোকে বলিতেছে, আনামী সত্যই প্রতাপটাদ, 
সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অন্তথ! করিবার আর প্রয়োজন কি?” 
জজ সাহেব সে কথার বিপরীত বলিলেন যে, “যখন প্রতাপ- 
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টাদের মৃত্যু হওয়। স্পষ্ট গ্রমাণ হইয়াছে, তখন কেহ তাহাকে 
সোনাক্ত করিলে আর কি হইবে ?+ 

মৃত্যুরটনার হেতু জাঁলরাজাএইরূপ বলেন £-- 

পবমাত| মহাঁরাণী কমলকুমারী আমার পরম শক্র ছিলেন । 

আমার বধ যখন ষোল কি স্তর, তখন তিনি দুইবার আহী- 

রের সঙ্গে আমায় বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়! 

দিই, আর একবার তাহা) একটা ইন্দুরকে "খাইতে দিই; ইন্দুর 
তা থাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি 

স্বতন্ত্র পাক করাইতাম । পরাণ আর বসন্তলাল বাবু আমার সর্ব. 
নাশ করিবার নিমিত্ত সহ ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহ হইতে 

কৌশলে উদ্ধার হইতাম । কিন্ত শেষ তাহারা আমার পিতার 
মন এমন ভার করিয়া দিলেন যে, আমি তাহাপ্প আর কোন 
উপায় করিতে পারিলাম না ।৮ 

পআমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম । ক্রমেই মদ অধিক 
খাইতে লাগিলাম। শেষে, অদৃদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হই- 

লাম। তখন কৃষ্ণকাস্ত ভট্টাচার্যের দিকট স্বরত মহাঁপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত ফি, জিজ্ঞাস! করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন «এ পাঁপের 

প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহ! অশক্তে চতুর্দশ বংনর অজ্ঞাতবাস। 

এই সঙ্গে বলিয়া, দিলেন ধে, এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবান করিবে, 

যেন সকলেই জানে তুমি_+মরিয়াছ। এই 'অজ্ঞাতবাঁস কিরূপ 
আরস্ত করিব, প্রথমে ঠিক অন্থভব করিতে পারি নাই; সুতরাং 

প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সে বার আমার 
পিতা আমাঁকে রাজমহুল হইতে ধরিয়া আনেন । মুন্সি স্ামীর- 
উদ্ধিন তীহ্গাকে আমার মন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়! 
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আসিলে, পিতা! মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা 

জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি 

হাঁড়ে চটির়া গেলেন। আমাকেও অনেক বুঝাইলেন কিন্ত 
মামার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্ঠক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি- 

লাম না। এ বার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে হইবে না, 

"ষরূপ ব্যবস্থাপত্র, সেইরূপ কর! কর্তব্য । আমি মরিয়াছি-- 
সকলে জানা! আবশ্তক । অতএব পীড়ার ভান করিয়। কাল্নায় 

গেলাঁম। কাল্নার ঘাটে কালীপ্রসারদ একথানি ভাউলিয়া 
আনিয়া রাখিবেন কথ৷ ছিল; আর তাঁহাকে বল। ছিল, ভাঁউ- 

লিয়! পৌছিলে তিনি শঙ্গধ্বনি করিবেন । আমি শব্যায় শুইয়া 

সেই সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর 

হ্যায় ভ্রম বাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাক্ধী 
করিয়। গঙ্জাতীরে লইয়! গেল। শেষ অন্তর্জলি করিল । অন্ত- 
জলির পর যখন রাজবাটার অধিকাংশ লোক শীতে কাতর হইয়! 

তাবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল, কেবল ছুই চারি জন মাত্র 
আমার নিষ্ষট থাকিল সেই সময় আমি তাহাদের শপথ করাইয়া 

জলে সরিয়া পড়ি। নিঃশব্দে সীতার দিয়া বজরায় উঠি। রাত্রি- 

শেষে সেই বজরাক় মুর্শিদাবাদ যাত্রা! করি।» 
এই সময় রটনাও হইয়াছিল-_রাজবাটার লোকেরা ঘাটে 

শব না পাইয়। গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। স্ৃতরাং 

লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রতাপ পলাইয়াছে--মরেন 

নাই । 
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জাঁলরাজ। গোঁয়াড়ির কৃষ্ণলাল 

্রহ্মচারীকি না । 

এই মোকর্দমার প্রায় পচিশ বৎসর পুর্বে, যশোর জেল! 
নিবাসী গ্তামলাল তেওয়ারি নামে একজন ব্রাঙ্গণ গোয়াড়ীতে 

আপিয় একখানি কালী প্রতিম। প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই 

প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাহার দিনযাপন হইতে থাকে। লোঁকে 
তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ 

কৃষ্ণলাল, মধ্যম বূপলাল, সর্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইহাদের মধ্যে 
পৈতৃক ব্যবসায়ে কৃষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ ছিল না, তিনি 

চাকুরি করিবেন, এই তাহার একান্ত ইচ্ছা! ছিল। কিন্তু তাহ! 

জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদাঁরি করিয়া! বেড়াইতেন। তথা- 
কার পারি ডিয়ার সাহেব তাহার প্রতি সদয় ছিলেন, কুষ্চলাল 

তাহার বাটাতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলাম করির! 

আসিতেন। কিছু দিন পরে পাদরি সাহেব একগানি শপারিস 

চিঠি তথাকার মেজেষ্টার বাটি সাহেবকে দেন। সেই সমস়্ে 

শাস্তিপুরের দারগাগিরি খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজে- 

টার সাহেব কৃষ্ণলালকে সেই দ্রারগাগিরি দিলেন । কিন্তু এক- 

দিন পরে আবা'র পরওয়ান! ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে 
পাদরি সাহেবকে লিখিলেন যে, “আমি . শুনিলাম, কৃঞ্ণচলালেন. 

চরিত্র অতি মন্দ £ এবং তাহার একজন খুড়া ডাকাইত। সুতরাং 

উহাকে আমি চাকুরি দিতে পারিলাঁম না” পাঁদরি সাহেব 

পত্র পাইয়া কৃষ্ণশালকে ডাকা ইয়া বলিলেন যে/তুমি আর কখন 
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আমার কুঠিতে আসিও ন।।”, দেই অবধি কৃষ্ণচলালের উমেদারি 
কর! ফুরাইল। 

সাক্ষীর! বলেন, পকৃষ্ণলাঁল তাঁহার পর ব্রন্মচারী সাজিগ়া 
এখানে ওখানে বুজরুকি দেখাইয়! দ্িনপাত করিতেন ।৮ 

পরাণ বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল এই জালরাঁজ। 
সাঁজিয়াছে। যখন জাঁলরাজ। বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন, তখন 

পরাণ বাবু তাহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পাদরি 

ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্ত 

সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন ; কিন্ত সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে 

বড় গ্রাহা হয় নাই। সেবার জালরাজ। আলক শ! বলিয়া প্রতি- 

পন্ন হন। এবার খোদ মেজেষ্টার সামুক়েল সাহেব এ বিষয়ে 
উদ্যোগী, সুতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল। 

সেই সকল সাক্ষী দ্বার! প্রকাশ হয় যে, কষ্ণচলালের মুখে বসস্তের 

দাগ ছিল, তাহার এক পায়ে ছয়টি আঙ্গুল ছিল, আর বয়সে রাজ 
প্রতা পাদ অপেক্ষ। কষ্চলাল দশ বার বৎসরের ছোট ছিল। 

এই মোকর্দমার চারি পাচ বৎসর পূর্বে কষ্লাল নিরুদেশ 

হন। কেহ বলে, “তীহার মৃত্যু হয়)” কেছ বলে, “তিনি আলি- 
পুরের জেলে কয়েদ ছিলেন।৮ তাহার ছুই সহোদরের অগ্র 
পশ্চাৎ লোবাত্তর হয়। এই সময় তাহার পিত! শ্যামলালেরও 

মৃত্যু হয়, সুতরাং স্তামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি লাওয়ারিস বলিয়া 
সাদালতে জব থাকে । 

গোয়াড়ির সাক্ষীর! জালরাজাকে কষ্চলাল ন বলিস কি 

সোনাক্ধ করিল, তাহা সংক্ষেপে নিদ্বে লেখা গেল। 
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(১) ফকিরচাদ তেওয়ারি-নিবাস 'ধশোহর বলিল, 
“আসামী আমার ভাগিন! কফাাল । আমি ইহাকে ৮ বংসর 
দেখি নাই ।» 

€২) ঈশ্বরচন্ত্র তেওয়ারি বলিল, “আসামী কৃঞ্ণলাল আমার 

পিসিপুত্র । যখন ইহার ১৫১৬ বৎসর বয়স) তখন ইহাকে 
দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই ।* 

(৩) গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, "এই আসামী আমার 

ভ্রীতল্প্ ত্র, ইহার. নাম কৃষ্ণলাল। ইহার বয়স এখন ৬৩ বৎসর 

হইবে। আমার ভগিনীপতি বদ্ধমানের রাজবাটীতে চাকরী 
করিতেন, সম্প্রতি তিনি মরিয়াছেন। ইদানী আমি কালনায় 

থাকি, রাজবাটীতে উমেদারী করি। ক₹ৃষ্ণলালের পায়ের আঙুল 
পাঁচটা কি ছয়ট1 তাহা! আমি বলিতে পারি না1% 

(৪) রামচন্ত্র বিশ্বাম--আবকারীর এক জন খুচরা দোকান- 
দার, বলিল, *আঁমি আসামীকে চিনি, ইহার নাম কষ্চলাল। 

আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি।* (রাজ! প্রতাপচাদের পৃষ্ঠে 
ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ-ছিল, সেইরপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা 
দাঁগ থাকায় সাক্ষীকে জিজ্ঞাস! কর! হয় যে, কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে 
কোন দাগ ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্তর 

করিল যে, "হা বিলক্ষণ দাগ ছিল ।” কিন্তু পৃষ্ঠের কোন্ অংশে 
সে দাগ ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্ততঃ করিতেছে, 
এমত সময়ে সেরেন্তাদার মনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিগ্কা 
সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। সাহেব মনসারামের দশ টাক! 

জরিমানা করিতে বাধ্য হইলেন )। . .. 

(৫) পাল শ্রীষটান বলিল, «এই আসামী বৃষ্ণলাল বটে, আমি 
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ইহাকে গোয়াড়িতে ১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি । ইহার সঙ্গে 

ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি । ইহার পিতার নাম শ্ামলাল। 

হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সোনাক্ত করিবার নিষিত্ত 

আমাকে পাঠান হয়? তখন আমি যদ্দিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, 
কিন্ত তাহা তখন করি নাই। তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার 
নিমিত্ত আমি দশ দিন সময় লইয়াছিলাম।* জেরায় বলিল, 

“গত রাত্রে মাণিক সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। 

'তবে সেরেস্তাদার মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, 
আমি তাহার নিকট পথ থরচ। চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহে- 

বের নিকট চাঁহিতে বলিয়াছিলেন 1 

(৬) মহেশ পণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান জোবানবন্দীতে 
বলিলেন, "এই আমামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্ধমানে 
দেখিয়াছি, ইহার নাম কৃষ্ণজলাল।৮ জেরাক্স বলিলেন, “আমি 

বখন মেজেষ্টার ও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে জেলথানায় গিয়া এই 
আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম বটে যে, এই ব্যক্তি 

রষ্চলাল কি না, তাহ! আমি দশ দিন.পরে বলিব। আমি বর্ধ- 
মানে থাকি, আমার নিবাস ধ জেলার অন্তর্গত রায়ন। গ্রামে ।” 

: €৭) গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, “আমি নিশ্চর 

বলিতেছি--এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় 
লিখিয়াছি। ইহাকে গত :১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কেবল ছুই 
তিন বার দেখিয়াছিলাম। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল 

কি ন! বলিতে পারি না।” 

(৬) রাম্টাদ মিত্র বলিলেন, “আমি এনা কালের 
মুহরি। এই আই্ামী ক্ৃষ্চশাল, ইহাকে আমি চিনি। এ. 
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ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাঁড়,য়ের বাসায় গিয়া থাকিত। 
যখন খ্রব্যক্তি বর্ধমানে শেষে গিয়া! প্রচার করে যে, "আমি 

ছোট রাঁজা,+ তখন আমি কাহাকেও ইহার প্রকৃত পরিচয় দিই 

নাই, কেবল ইহাকে গোপনে তিরস্কার করিয়াছিলাম। কিন্তু 

সেতিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই ।” 
(৯) ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, “আমি নদীয়! জেলার 

ফৌজদারী পেস্কার। এই আসামীকে চিনি, ইনি কৃষ্চলাল 

ব্রহ্মচারী ৮ 

(১০) রামকৃ্চ খুখোপাধ্যায় (খীষ্টান) বলিলেন, "এই 
আসামী কষ্ণচলাল। ইনি ইতিপূর্বে মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন, 

আঁমি ইহার চেল! হইয়াছিলাম। ইহীর সঙ্গে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, 

মশাগ্রাম। বর্ধমান, বরান্গর প্রভৃতি নাঁনাস্থানে বেড়াইয়াছি। 

আমি ইহার পাদকজল পর্ধ্যস্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইঙ্ীকে 

দেবতা মনে করিতাম। যখন ইনি বর্ধমানের রাজা হইবার 
কঙ্গনা করেন, তখন আমরা মশাগ্রামে ছিলাম । আপনাকে 

প্রতাপচীদ বলিয়! রাষ্ট্র করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তর্থা হইতে 

বর্ধমানে গেলেন, আমি ও ইহার ভ্রাতা গৌরলাল উভয়ে মশা” 

গ্রামে থাকিলাম। আসামী বর্ধমান হইতে পলাইয়! বিষ্ণুপুর 
যাঁন। আমর! সে সংবাদ পাইয়া তথায় যাই। তাহার পর,আমরা 

এক সঙ্গে বাঁকুড়ায় যাইতেছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের 
বলগমা ধাটিতে গ্রেপ্তার করেন।* গৌরলাল পলাইয়াছিল, 

* এলিয়ট সাহেব কমিলনর হইয়। যথন বীকুড়ায় যান, তখন এক দিন 
তথাকার সার্কিট হাউনের সম্মুখে দড়াইয়। বলিয়াছিলেন, "এই ডেঁতুলতুলায় 
জালরাজাকে আমি গ্রেপ্তার করি”, যখন তিনি'এই কথ! বলেন, তখন 
লেখক নিজে সেঞ্চীনে উপস্থিত ছিলেন । এই সাক্ষী যাহা বলিলেন, হৃতরাং 
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আমি ধর! পড়িয়াছিলাম । তিনমাস জেলখাঁটি। জেলখানায় কঠিন 

গীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসের অন্য উপাঁয় না! দেখিয়! মনে করিলাম 

মেজেষ্টারের নিকট কৃষ্ণলালের' প্রকৃত পরিচর বলিয়া দিলে তিনি 
আমায় খালাস দ্িবেন। এই প্রত্যাশায় আমি তীহার নিকট 

দরখাস্ত করি। তিনি আঁমার এজেহার লইয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহাতে খালাস দেন নাই । তখন আমার নাম “কপানন্দ? ছিল । 

আমি কষ্চলালের চেল] হইয়! এ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্ত 

আমার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ । আমি খালাস হইলে পর, পাদরি 

হিল নাছেব আমায় খষ্ঠান করিয়াছেন । আমি সেই অবধি আর 
মিথ্যা কথ। বলি না। আমার পূর্ব চরিত্রের পরিচয় পাদরি 

সাহেবকে লিখিয়। দিয়াছি। তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে 
পাঠাইয়াছেন। কষ্ণচলালের পায়ে কয়টি অঙ্গুলি, তাহ বলিতে 
পারি না।” (অথচ এই সাক্ষী বলিয়াছেন, আমি জালরাজার 

পাদক জল থাইতাম )। 

(১৯) প্রেম বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া 

জেলার ফৌজদারি নাজির । এই আসামী গোয়াড়ির কষচলাল। 
আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না৷ যে, এই ব্যক্তি কৃষ্চলাল । 

কেন না, ইনি রাজ প্রতাপষ্টাদ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে- 

ছেন। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল।” (এই সাক্ষীর 

চরিত্র সম্বন্ধে নানা গল্প অদ্যাঁপি গোয়াড়িতে প্রচলিত আছে) । 
৮২) নীলকম্ল ঘোষ বলিলেন, “আমি নদীয়া জেলার 

ডাহার সহিত এলিয়ট সাহেবের কখ। মিলে না। কিন্ত অন্যানা অনেকের 
নিকট শুশিয়াছি যে, জালরাজ] বুড়া জেলায় বলগম! খাটিতে গ্রেণ্ডার হন। 
এ জনরব কিরূপে জন্মিল। তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, এই দাঙ্গীর 
ভোধানবন্দী ছার! এই রটনা হইয়। থাকিবে। ধ 
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ফৌজদারি সেরেস্তাদার । এই আসামী, দেখিতেছি কৃষ্লীলের 
মত, কিন্ত আমি তাহা নিশ্চয় করিয়! বলিতে পারি না।” 

০১৩) প্রাণরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, “আমি নদীয়া 

জেলার জজ-আদালতের সেরেস্তাদার। এই আসামীকে কৃষ্ণ- 

লাল বলিরা আমার বৌধ হইতেছে, কিন্তু আমি তাহ নিশ্চয় 
করিয়া বলিতে পারি না। কৃষ্চলালের পিত। শ্ামলাল গত 

বৎসর মরিয়াছে। কেহ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি অদ্যাপি দাবি- 

করে নাই। কৃঞ্চলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না, তাহা 

আমি বলিতে পারি না ।” 
৪) হরচন্ত্র হাজরা বলিলেন, «আমি নদীয়া জজ-আদাঁ- 

লতের উকিল। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্চলাল, ইহাকে আমি 

চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই।+, 

(১৫) ব্রজরুঞ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, “কৃষ্জলালকে আমি 

বিলক্ষণ চিনি। সে আমার নিকট অনেক দিন ধরিয়া! উমেদার 

ছিল। এই আসামীর মহিত সে কৃষ্চলালের বিস্তর গ্যুতদ |” 

(১৬) মুন্সি মকিম বলিলেন, “কৃষ্ণলাঁলকে আমার ভাল 

স্বরণ নাই। এই আসামী সে কৃষ্ণলাল নহে। আমি শুনিয়াছি, 

কৃষ্ণলাল মরিয়াছে।” 

(১৭) পাদরি ডিয়ার সাহেব (1০%৭. . . 109৪০) বলি- 

লেন, "আমি এখন ক্কুষ্চনগরে থাকি, পুর্বে কিছুদিন বর্ধীমানে 

ছিলাম! আমি কৃষ্ণজলালকে ভাল চিনি। তাহার পিতা শ্তাম- 

লাল, কৃষ্ণলালের চাকরির নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করে। 

কৃষ্ণলাল প্রতাহ আমার বাটাতে আসিত। ব্যাটি সাহেখকে 

রুঞ্চলালের ধিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই। ব্যাটি সাহেব 
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তাহাকে চাকরী দেন নাই। ১৮৩৬ সালে (অর্থাৎ বাকুড়ায় 
মৌকণ্দমার সমস) বর্ধমানের পরাণ বাবু আমার নিকট ছুইজন 
লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা আমায় বলে, একবার হুগলী 
গিয়া জালরাজাকে সোনাক্ত করিতে হইবে।” তাহারা আমায় 
পথ খরচ বলিক়। টাক] দিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহ! লই নাই। 
আমি তাহাদের বলিলাম, “দি তোমর। কুঞ্চলালের সন্ধান 

চাও, তাহা হইলে আমি এখনই সন্ধান আনিয়া দিতে পারি।” 

এই বলিয়। গোয়াড়িতে কৃষ্ধচলালের নিকট একজন লোক পাঠা- 

ইয়া দিলাম। লোক আপিয়! সংবাদ দিল যে, শ্তামলাল ব্রন্ধ- 
চাঁরী বলিলেন, ক্কষ্চলালকে টাকার নিমিত্ত শিষ্যবাটাতে পাঠা- 

ইয়াছেন, দশ বার দ্রিনের মধ্যে সে আনিবে, আমিলে তাহাকে 

পাঠাইয়া দ্িব।+ তাহার পর দেন! আসাম, প্রায় পনর দিবস 

পরে, আবার শ্ামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম। এবার 

শ্যামলাল বলিয়! পাঠাইলেন, “রুষ্ণলালকে যদি পাদরি সাহে- 

বের এতই,দরকার থাকে,তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লান 

করিয়া! লন। এই আপামী কৃষ্চলাঁল নহে । আমি কৃষ্খচলালকে 

ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি যদি কৃষ্গলাল হয়, তবে 
ছয় বৎসরে ইহার অতিরিজ্ঞ পরিবর্তন হইয়াছে। কৃষ্চলালের 

নাপাগ্র উদ্ধমুখ ছিল, আসামীর নাসাগ্র নিন্নমুখ । ১৮২১ সালে 
আমি শুনিয়াছিলাম যে, রাজ! প্রতাপটাদ্ু এদেশে বিদ্রোহ 

উদ্ভাবন করিবার নিষিত্ত রঞ্জিৎ সিংহের নিকট গিয়াছেন 1৮ 

(১৮) গৌরমোহুন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি কৃষ্চলালকে 

বিলক্ষণ চিনিতাম। সেব্যক্তি যখন উমেদারী করিত, তখন 
ডিক সাহেবের কাছারীতে তাহাকে দর্বদা দেখিতাঘ। তাহার 
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পিতা গ্তামলালকে চিনিতাম। কৃষ্জলালের আর্তি এই আদা- 

মীর মত ছিল না।” 

(১৯) ৃষ্চমোহন সরকার (এই সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার 

সময় জজ সাহেব বলিলেন, “আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি 
ভাল লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী” ) সওয়াল মতে বলিলেন, 

“আমি গোয়াড়িতে ওকালতি করি. কৃষ্ণজলালকে চিনিতাঁম, এই 
আদামীকে কষ্চলালের মত বোধ হয় না।৮” 

(২০) রামধন খীষ্টান বলিলেন, "আমি এই আসামীকে চিনি 

না, ইহাকে কখন দেখি নাই। আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, 

তাহার সহিত ইহার কিছু আদল আইসে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি 

সে নহে । কৃষ্ণলাল ইহার অপেক্ষা লম্বা ও গৌরবর্ণ। কৃষ্চলালের 

নাপাগ্র উন্নত ছিল, এ ব্যক্তির তাহ! নহে, আর তাহার চক্ষু 

ছোট ছিল।” | 
€২১) কৃষ্ণমোহন বন্য্যোপাধ্যায় বলিলেন, “আমি এখন 

উত্তরপাড়ায় থাকি। পুর্বে টোল দারগ| ছিলাম। কুষ্ণলাল 

আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। এই আলামী কঙ্লাল 

নহে, তাহার মুখ লম্ব৷ ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল।”” 

গোয়াড়ির অন্ত অন্য যে সকল লোক যেজেষ্টারিতে বলিয়!- 

ছিল যে, “এই আনামী কৃষ্ণলাল নহে»? দায়রায় তাহাদের 

জৌবানবন্দী লওয়া হয়,নাই ) সুতরাং আমরাও "তাহাদের কথা 
আর উল্লেখ করিলাম না। | 

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়। কাজি সাহেব রায় দিলেন 

যে, আসামী কৃষ্জলাল ব্রহ্ষচারী নহে। কষ্ণচলালের আতীয় 

উল্লেথে যাহার জোবানবন্দী দিয়াছে, তাহাদের কথ। বিশ্বাস- 
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সোগ্য নহে। প্রাণকষ্ণ খীষ্টানের কথাও সেইরূপ | সে বলে যে, 

সে তিন চারি বসর ধরিয়া কৃঙ্চলালের চেল! ছিল, অথচ সে 

জানে না যে, কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী অঙ্গুলি ছিল। 
জজ সাছেব রায়ে লিখিলেন যে, জালরাজ যে কৃষ্ণলাল, 

এ কথা একপ্রকার প্রমাণ হইয়াছে। আরও বলিলেন যে, 
এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজনও নাই । প্রভাপটাদের 

মৃত্যু ও তাহার শবদাহ বখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, 
তথন «এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি 

নাই ।& 
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৯৫ 

কালনায় জমিয়ও্বস্ত হইয়াছিল কি ন|? 
আমর। পূর্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টা- 

বীতে লওয়! হয় নাই। দাররায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ 

মনোযোগ ছেওয়। হয় নাই। স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন 

যে, কালনার জমিয়ৎবস্ত অতি সামান্ত ব্যাপার | তথাপি কয়েক- 

জন সাক্ষীর জোঁবানবন্দী শেষ লওয়! হইল । নাজির আমাদ 

আলি আর দারগা” মহিবুল্ল। প্রধান সাক্ষী । তাহার! অনেক 

কথ! বলিলেন । কিন্তু কালনার চৌকিদারেরা সামান্ত চাঁকর, 

কি বলা আবশ্তক, কি বল! অনাবশ্তক, তাহ! কিছুই বুঝিল না; 

স্থতরাং তাহার! অনেকে অন্নান বদনে বলিল যে; কালনার় 

কোন জমিয়তবস্ত হয় নাই। রি 

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন যে, কালনার জমিয়ত্বস্ত প্রমাণ 
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জজ সাহেব যাহাই বলুন, আপিলে এ কথা রক্ষা! হয় নাই.। 
সে পরিচয় পরে দেওয়। যাইবে । 

১৩ 

জাঁল রাজার নিজ কথা। 

আসামীর পক্ষ সকল সাক্ষী হাজির হইলেন না। প্রতাপ- 

টাদের রাণীরা জোবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জালরাঞাকে 

তাহার! সোনাক্ত করিয়াছিলেন,এইরূপ এ অঞ্চলের সর্বত্র রটনা 
আছে। কিন্তু বাস্তবিক দে রটনা! সত্য নহে। আমর! পূর্বে 
বলিয়াছি, জালরাজা তাহাদিগকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্ত 
আদালতে আসিয়। সাক্ষ্য দিতে তাহারা অন্বীকার ক্রেন। জজ 
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সাহেব তাহাতে বলেন যে,তীহার! চু চুড়ার রাঁজবাটীতে আসিলে 

কমিসন্ দ্বারা তাহাঁদের জোৌবানবন্দী লওয়। যাইবে । তাহাতে 

রাণীর! সম্মত হইলেন ন|। স্ুতত্রাং জালরাজ। আর কোন চেষ্টা 

করিলেন না। তাহার কিছু দিন পরে, রাণীর! হঠাৎ দরখাস্ত 
করিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি! 

এবার জালরাজ। তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন, "আমি 

রাণীদের সাক্ষ্য চাহি ন1।” ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল 
না। লোকে উপহান করিয়া! বলিতে লাগিল) «এ নকল বুৰি 

কষ রাধার মানকেলি'।' যখন জীলরাজা উপযাচক হ্ইয়া- 
ছিলেন, তথন রাণীরা- মাথা! নাড়িলেন ; আবার যাই জালরাজা 

মাঁন করিলেন, আর তীহার! থাকিতে পরিলেন না, আপনারা 

সাধিয়। সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন। 

লোঁকে যে যাহ বলুক, আমরা শুনিয়াছি যে, রাণীর। 

নপিন। পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, “আনামীকে যদ্দি বাস্তবিক 
ছোট মহারাজ বলিয়। আমর চিনিতে পারি, তথাপি সে কথ 

আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আনামীকে স্বাঙ্মী বলিয়] 

স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাষ্টবাঁর 

নিমিভ রাণীর। মিথ্য। বলিয়াছে। এবং হয়ত সেই কারণে জগ 

মাহেবও আমাদের কথ। প্রা করিবেন না। সুতরাং আমরা 

স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসর1 মাথায় লইব ?” 

এই জন্য তাহার! সাক্ষ্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। তাহার 
পর খন জালরাজ! গুনিলেন যে, রাণীর জোবানবন্দী দিবখর 

নিমিত্ত উপযাঁচক হইয়। দরথাস্ত করিয়াছেন, তখন তাহার 

সন্দেহ হইল, তিনি না সাহেবকে বলিলেন, “কাহার দ্বারা এ 



দরথাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে, 
এই সকল তদস্ত করা আঁবশ্তক ৮, সা! সাহেব তদন্ত করিয়] 
জাঁনিলেন যে, পরাণ বারুর লাক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, 
এবং পরাণ বাবুর মৌঁক্তারের বাপায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি 

করিতেছে । জালরাজা উকীলকে বলিলেন, এবার পরাণের 

অনুরোধে রাণীর! সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইঞ্জাছেন।৮ সে অনু. 

রোধেত অর্থ যে, তাহারা আমাকে সোনাক্ত না করেন। কিন্তু 

কিজানি? স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়। যদি তাহার সে অন্থু- 

রোঁধ ভুলিয়া যান, তাহা! হইলে তাহাদের পথে দ্ীড়াইতে 

হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহ! ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে, 
আবার তাহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাহারা এখন স্থথে 

আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাহাদের সাক্ষ্য চাহি ন1। 

জালরাজার এই কথামতে রাণীদের এব্রা কর! হইল। 

তাঁহাতে জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন। তিনি বিবেচন। 

করিলেন যে, “আপামী নিশ্চয়ই জাঁল, তাহাই সে ভয় পাই. 

যাছে। ঝাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী 

এখন বুঝিয়াছে।” | 
পূর্বে ফৌজদারী মোকর্দিমা মুসলমানের সরা মতে হইত, 

কৃতরাং সরার ব্যবস্থা দিবার নিমিত্ত এক জন করিয়া কাজি 

বিচারাপনে বসিতেন । সেই কাঞ্জি, সমুদয় সাক্ষীদের জোবান- 
বন্দী হইয়া গেলে পর, জাঁলরাজাকে বলিলেন, তুমি মৃত্যুর ভান 
করিয়! পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন আমি গুনিতে চাই যে, 
এই চতুর্দশ বৎসর তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ছিলে, এবং কি 
করিতৈ ?” জালরাজা সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইলে, তাহার 



উকিল তীঁহাঁকে নিষেধ করিলেন, এবং বলিলেন) পোষকতা, 

ব্যতীত সেপরিচয় কোন মতে গ্রাহা হইবে না,এবং প্রমাণেরও 

পোষকতাঁর আঁর সমগ্ন নাই ।” *জাঁলরা। তাহা! শুনিলেন না, 

তিনি জজ সাহেবকে বলিলেন যে, “আগামী কল্য আমি এ 

বিষয়ের একথানি লিখিত ফর্দদ দিব ।” 

মোৌকর্দগার শেষে তিনি এক দ্দিন সেই ফর্দ আর তাহার 
সঙ্গে একথানি বাঙ্গল। দরথাস্ত নিজে লিখিয়! দাখিল করিলেন । 

তাহার স্থুল মন্ধ নিয়ে দেওয়। গেল ।” 

“কালন! হইতে পলাইয়। কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদা- 

বাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া! তীর্ঘক্বান করি। তাহার 
পর চন্ত্রশেখরে যাই। যেখান হইতে অদ্দিনাঁথ দর্শন করিতে 

যাই। তথায় একবৎসর থাকি। তাহার পর যেস্তেশ্বরী ও 

ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়] বাঁণেশনাথ মহাদেবের নিকট এক 

বর থাকি । দেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, 

প্রয়াগ, চিত্রকুট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র) পুক্ষর, 
প্রভান, ব্দরিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাক্ষ, জলামুখী, প্রভৃতি 
নানা তীর্থস্থান পর্যটন করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতে- 
শ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্দীরে যাই। সেইখানে 

জেনারেল এনার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে 

আমি ছয় বৎসর থাকি ।-তাহার পর, আবার হিন্দুস্থানে আসি। 

দিল্লীতে বিবি রাঁমজে আমাকে দেখিয়! চিনিয়। ফেলেন। আমি 

ইতন্তত্তঃ যাইভাম, ভাঁছাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল। 

যেখানে আমার কথা লইয়া! আন্দোলন হইত, আমি সেই স্থান 

তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে 'বেড়া- 
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ইভাম। যখন ধাহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তীহাদের সঙ্গ 
লইতাম। তাহারা এক স্থানে স্থায়ী হইতেন না, স্থুতরাং আমি 

দীর্ঘকাল কাহার সঙ্গে থাকিতে পাই নাই । আমার একথানি 
ইয়াদাস্ত বহি ছিল। যে দ্দিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে 
যাহ! আশ্র্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই সেই ইয়াদাস্তে লিখিয়! 

রাখিয়াছি।* এলিয়ট সাহেব বাকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার 

করেন; তখন সেই ইয়াদাস্তখাঁনি হারায় । আমি সেখানির 

নিমিত্ত মেজেষ্টার সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, 

কিন্ত তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না? মেজেষ্টার তাহার অন্ু- 

সন্ধানের নিমিত্ত কোন হকুমও দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় 

 প্রত্যাগমন করিয়। প্রথমে কালীঘাঁটে ধাই। তাহার পর, বর্ধ- 

মানে উপস্থিত হই ; সেখানে গোলাপবাঁগে আমাকে অনেকে 
চিনিয়া মহা! আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল । 

যদি আমি বাস্তবিক মবিতাম, তাহ! হইলে কি আমার 

ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্ত 

লোঁকে সণমান্য সম্পত্তির নিমিত্ত পোষ্পুত্র লইবার অনুমতি 
দিয়! যায়, অথবা! দানপত্র লিখিয়! যায়। কিন্ত আমার এত 

সম্পত্তি, আমি কি কোন একট বন্দোবস্ত করিয়া! যাইতে 

পারিতাম না? আমি গীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলাম, 

* রাজ! প্রস্তাপটাদেরও এইরূপ ইয়াদাস্ত বহি রা! অভ্যাস ছিল । তিনি 
যে সময়ে যাহা করিতেম, তাহা! নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন 
বে। “তাহার সেই ইয়াদান্ত বহি জালরাদা কোনরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন, 
সেইজনা প্রতাপর্ঠাদের সমুদায় পৃক্ানুনুগ্্ম ঘটন। তিনি ধলিতে পারিতেন 1৮ 

কেহ তুলে, “সে ইয়াদাঘ্ত বহি রাজধাটীতেই ছিল; মোকর্দিমার সময় তাহ 
আদালতে দাখিণ কর] হইয়াছিল।” 
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আমার বাঁকরোধ হয় নাই । আমায় গঙ্গাযাত্রাী করিলেও ত 

আমি অনেক দিন কানায় ছিলাম ; যদি সত্যই আমি মরিব 

এরূপ হইত, তাহা! হইলে আমি কি এই সময় মধ্যে পোষ্য- 

পুত্রের অনুমতি দিয়] যাইতাম না? অথবা একথান। দানপত্র 

কিউইল করিয়া যাইতাম না? এসকল করিবার সময় ত 

যথেষ্ট ছিল? 

আর এক কথ! ; আমি যাইবার সমত্স একখানি প্রমাণ ছবি 
রাখিয়া গিয়াছিলাষ, তাহা এখানে আন। হইয়াছে। লোকে 

বয়সে কেহ স্ৃল হয়) ক্লেশে কেহ শু হয়, কেহ কাল হয়; 

কিন্ত মাথায় কেহ ছোট হয় না, কেহ বড়ও হয় না। সেই 

ছরির সঙ্গে আমা মাপিয়] দেখা হইয়াছে, লম্বায় চুল পরিমাণে 
ছবির মূর্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই। 

এখন বিচারকর্তী পরমেশ্বর, আর তাহার প্রতিনিধি আপ- 

নীরা, অধিক বলা বাহুল্য ।৮ 

১৭ 

দাঁয়রার হুকুম । 
অন্য সকল সাক্ষীদের জৌবানবন্দী হইয়া! গেলে উভয় 

পক্ষের বক্ততা আরস্ত হইল। কিন্তু বক্তৃতা -মুখে হইল না, 
লিখিত দাখিল হইল । তাহার পর কাজি দাহেব ফতওয়া দিলেন 
তিনি বলিলেন যে, “সোনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল 

প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহ! আগামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর 

নহে। আামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে 
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প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন 
ন। কর! হয়, ততক্ষণ প্রতাপষ্টাদ্দের নামধারণ অপরাধে তাহাকে 

দও দেওয়া যাইতে পারে না 1৮ কিস্তুজজ সাহেব অন্তপ্রকার 

বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, “আসামী কৃষ্ণগাল 
্রদ্ধচারী, স্থতরাং প্রতাপের নামধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওর। 
বাইতে পারে ।” এইরূপে উভয়ের মত অনৈক্য হইল। সেই 
জন্ত জজ সাহেব নিজামতকে জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে 

লিখিলেন যে, "আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত 

হইয়াছিল, একটি ব্যতীত তাহা! সমুদর প্রমাণ হইয়াছে । অতএব 
তাহাকে পাচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়! হয়, ন্যুনকল্পে 
তিন বংসর |” এ সম্বন্ধে নিজামত যেহুকুম দিলেন, তাহ! 
পরে বলা যাইবে । 

১৮ 

অগ্য আসামীদের প্রতি দায়রার হুকুম | 
আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি যে, আসামীশ্রেণীতে কালনায় ২৯৪ 

জন গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর; ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলিকে 
তাহাদের সামিল কর! হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবিল 
৩১০ জনকে হুগলিতে পাঠান হইর়াছিল। হুগলির মেজেষ্টার 
সামুয়েল সাহেব তাহাদের সাত জনকে দায়রায় লোপর্দ করিয়া- 
ছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, 
অথচ,তাহাদের খালাসও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেল- 

খানায় রাখিয়াছিলেন। শ্রীগ্রকাল গেল, বর্ধ। গেল, তাহার 
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পর শ্রীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবস্ত্র নাই। তিন শত লোককে 

শীতবন্ত্র দেয়! সহজ কথা নহে; স্থতরাং সেদিকে আর কেহ 

দৃষ্টিপাত করিল না। আদামীরা একে একে মরিতে আরম্ত 
করিল। জালরাজ! আপনার উকীলদের বিস্তর অগ্গুরোধ 

করিলেন যে, “এই হতভাগাদ্ের রক্ষা করিবার নিমিত কিছু 

চেষ্টা কর।” সা সাহেব মাথা নাঁড়িলেন, বলিলেন; “এই তিন 

শত লোকের জন্য গাত্রবন্ত্র কে দিবে ?” জালরাজা বলিলেন, 

“আমি আর দেখিতে পারি না। তোমরা নাকর, আমি নিজে 

দরখান্ত করিব।» শেষ সা সাহেব দরথাস্ত লিখিতে সম্মত 

হইলেন । জালরাজ! লিখাইলেন, “হতভাগাদের এই মাত্র 

অপরাধ যে, তাহারা আমাকে রাজা প্রতাপচাদ বলিয়া! বিশ্বাস 

করিয়াছে । যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের 
ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের যোগ্য । তাহার! ঠকিয়াছে, তাহা- 

দের অপরাধ নাই। তাঁহাদের খালাস দেওয়া হউক, অন্ততঃ 

গাত্রবন্ত্র দেওয়] হউক 1১* 
খু 

পিপি 
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দয়খাস্তের ফল কতক ফলিল। ১৪০ জন খালাগ পাইল, 

কিন্ত সাতমাসের পর খাগাস পাইল । তাহাদের বিপক্ষে এক 

জন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই । তাহাদের বিরুদ্ধে কোন 
প্রমাণ ছিল না; অথচ তাহারা সাত মাস কারাবদ্ধ ছিল। 

তাহাঁদের খালাস দিবার সময় কেবল এক খানি করিয়। মুচলকা 
দস্তখত করাইয়া লওয়৷ হুইল। তাহাদের আর কোন বিচার 

হইলনা। বাঁকি ১৬৩ জন জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক 

লোক সেই খানেই মরিয়া গেল। 

বেআইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব ওগলবি সাহে- 

বের নামে যে নালিস উপস্থিত করেন, তাহার বিচার ক্ষপ্রিম 

কোর্টে ৯ই জানুয়ারি তারিখে আর্ত হয়। সেই মোকর্দমায় 

হুগলির মেজেষ্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাহাকে 
এই সকল আসামীদের কথা জিজ্ঞাঁলা করায় তিনি বলিলেন, 

«৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয় মামের পর, ১৪ জনকে খালাস 

দিয়াছি ; বাকি ১৫* কি ১৬* জন বিচারের নিমিত্ত জেলে- 

থানায় অদাপি আবদ্ধ আছে। যে ১৪০ জনের কথা৷ বলিলাম, 
আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওগবি সাহেব 

বর্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া! আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত 

পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহাদের ছয় মাস পরে ছাড়িক! 

দিয়াছি। আদালতে তাহাদের আনি নাই ।,আমার আদালত- 

ঘর বড় ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে না বলিয়া আদা- 
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লতে তাঁহাদের হাজির হইতে দিই নাই। সা! সাহেব তাহাদের 
মোক্তার ছিলেন বলিয়! তাহাদের উপস্থিত হইবার আবশ্যকও 

হয় নাই। সা! সাহেব তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনাম! 

দাখিল করেন নাই, আমিও দ্াখিল করিতে দিই নাই। স! 

সাহেব নিজে আসামী, সুতরাং তিনি মোক্তার হইবার অধিকারী 

নহেন ।% | 

এ বিচারপদ্ধতি শুনিয়। সুপ্রিম কোর্টের অনেকে হাঁসি- 

লেন। বোধ হয়, সাঁমুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া! ভাবিলেন, 

“ইহার! তবে বিচার কাহাকে বলে £ তিনি তখন বলিলেন 
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আরও হানি পড়িয়া গেল। বাহার] ছয় মাসের অধিক 

কাল জেলে থাকে, তাহাঁদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ! 
সেই জন্ত মেজেষ্টার নাহাছর তাহাদের বিচার না করিয়া জেলে 
রাখিয়াছিলেন! যাহাদের বিচার করিতে নিষেধ, তাহাদের 
জেলে রাখিতে নিষেধ নাই ! ছয় মাসের স্থলে নয় মাস তাহার! 
জেলে আছে, আরও থাঁকিবে, তাহাতে আইনের আগত্তি 

9১ 
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নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার করার সম্বন্ধে ছয় 
মাসের পর, খবরদার যেন আর বিচার কর না হয়। ছয় মাসের 
পর বত দিন ইচ্ছা! জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও নাঁ। ইহ! 
কোম্পানীর আইন। 

যে সকল আসামীদের কথা বল! হইতেছিল, তাহারা কত 
দিন পরে খালাস পাইল, তাহা! আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি 
না। বোধ হয়, জালরাজার মোকর্দমার পর, মেজেষ্টার সাহেবের 
অবকাশ হইলে তাহাদের খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে। 
সামান্য লোকদের জেলে রাখা তখন সামান্ত ব্যাপার বলিয়া 

মেজেষ্টারদের বোধ ছিল। গরিব দুঃখীরা কে খালাঁদ পাইল 

কিন! পাইল, তাহ! লইয়া! আন্দোলন করিতে কাহার সাহস 

হইত না| “চাঁচা আঁপন বাঁচা” এই তখনকার প্রচলিত বুলি 
ছিল। 'তদ্ব্যতীত, সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেজেষ্টীর- 
দের একেবারে ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেষ্টার ছিল না, 

সবডিবিজন ছিল না, সকল কার্ধ্যই মেজেষ্টারকে নিজে করিতে 

হইত। স্তরাং কোন কার্ধ্যই হইয়া উঠিত না, অনেকট। 

আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহাই দেওয়ান মনসা- 

রাম মিত্রের অসম্ভব প্রতুত্ব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে 

এই আসামীদের খালাস দিতে পারিতেনঃ কিন্তু তাহার এ 

সামাগ্য বিষয্বে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই। 
দ্বা়রায় সাত জন আসামী সোপর্দ হইয়াছিল, তাহাদের 

মধ্যে জালরাজার পক্ষে জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 

তাছ়ার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । অপর ছয় জন সম্বন্ধে কোন 

প্রমাণ ছিল না, মেজেষ্টার লাহেবও কোন প্রমাণ নিজে লব 
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নাই ; দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই? সুতরাং জজ সাহেব 
তাহাদের খালাস দিলেন ।* 

এই ছয় জনকে কেন দায়রা পোপর্দ কর! হইয়াছিল, ইহার 

হেতু ঠিক বুঝ! যায় না। ইহার! জালরাজার সঙ্গে ছিল সত্য,কিন্ত 
আরও অনেকে ত সেই সঙ্গে ছিল; তাহাদের সকলকে সোপর্দ 
কেন করা হইল না, কেবল এই ছত জনকে কেন সোপর্দ কর! 
হুইল, তাহ! লইয়া কেহ কহ তর্ক করিগাছিলেন। জালরাজার 

উকিল সা সাহেব উপছান করিরা খাঁলষাছিলেন যে, “সা 

সংখ্যা শুভগ্রদ, তাহাই সাত জনকে ধায়রার সোপর্দ কর। 

হইয়াছিল ।”? 

* এই ছয় জনের মধ্যে হরধামের রাজ। রায় নরহরিচন্ত্র এক জন আসামী 
ছিলেন। ভিনি থালাস হইলেন বটে, কিন্ত লজ্জানন আর. সমাজে মুখ 
দেখাইতে পারিলেন না। তিনি রাজ কৃষ্চচন্ত্রের পৌত্র বলিয়। তাহার 
বংশাভিমান কিছু অতিরিক্ত ছিপ্। এমন কি, তিনি কৃষ্ণনগরের রাজ! 
গিরীশচন্ত্র অপেক্ষা! আপনাকে সন্ত্রান্ত মনে 'করিতেন। রাজ।.গিরীশচন্ত্রও 
তাহার প্রতি কতকট। জ্ঞাতিবৈরিত। দর্ণাইতেন। একবার কৃষ্ণনগরের রাজ' 
বাটীতে নরহরিচন্ত্ের দুর্দাশ] অনুকরণ করিয়া একট! যাতায় “সং” দেওয়। 
হয়। তাহাতে গিরীশচন্ত্র বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রধান 
বাক্তিদের মধ্য কিরীপ কুরুচি ছিল, তাহ। দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এ পরি- 

চন দিলাম। রাঙ্গা গিরীশচন্ত্রের স্ায় ব্যক্তি অন্যের হুর্ভাগ্য লইয়া রহস্ত 
করিতে পারিতেন, এবং দেখিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্যের কথ।। 
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ওগিলবি সাহেব আবার আসামী । 

একবার ওগিলবি সাহেব খুনের মোঁক্দমায় আসামী হইয়া- 

ছিলেন। আবার তিনি আর এক মোকর্দমায় আসামী হই- 

লেন। এবার তাঁহাতে জালরাঞজার কিছু উপকার হইয়াছিল ; 
এই জন্য সেই মোকর্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। পূর্বে 
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উকিল সা সাহেব পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এমত সময় বর্ধ- 

মানের মেজেষ্টার তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই 
বেআইনি কয়েদের বিচার, এত দিনের পর, নই জানুয়ারি 

তারিখে আরম্ভ হইল। এবার চীফ. জঠ্িস্ সার. এডওয়ার্ড 
“রায়ান লাহেৰ ম্বয্ং বিচার করিতে বলিলেন | ওগিলবি সাহেবের 

কপাল ভাঙ্গিল। জগ রায়ান উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়! 

জুরিদের চাধ্য দিলেন। জুরিরা ওগিলবি সাহেবকে অপরাধী 
করিলেন । * চিফ জষ্টিস্ তাহার ছুই হাজার টাক! জরিমান! 
করিলেন। সেই সময় জগ সাহেব ধীরে ধীরে বাহ বলিলেন, 

তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিরা থাকিতে পারিলাম না। 
“82169 73211001 0211ঘ7--716 0 20 09100] এয 

6০ 10888 019 9013697008 ০৫ 0018 0081৮ 87১00, 200. ০০ 

11959 0892. 10090 81165 0? 9159 11210771501)17906 01 015 

10109900607 107 5105৮, (1006 1921590 10066 01090 1908- 

70512694 019 1808 0৫ 006 0886) 11009 109:0291) & 10008% 

12000769706 190888) 8৪ 60 609 906৪ 0688৮ ৪0৫ (১৩ 

10908881800 1003 19805106, 793 00৮ 0%1160 105 6166: 



জাল অতাপজাদশল্হনে 

[97,--৮17, ] 80006 01009751900), 83 113 061881015 

০0010 11050 01০]% 615 10936 9%1301)0 8৪ 60 জ1086 60০৮ 

11906, 2710 আ1)901367 817 9109৮ ঘা93 291৮ 60 &20% 01527 
91009 07 10980] 0. 689 [09809, 7306] 208 ৪৪ (196 

0615 5 206 % 61৮19 0£9106208 10 8107 (109৮ 11" 
9110 ৮03 80816 06 ৪901600, 0: 0 00109: 091)09 

119005০7119 1) 6510010009১ 110 119 1000 011) 01 

01) /272/2721 1১০210 56:90. 0 00691) * 2 08152, 

210, ] 17086 82, 6196 1013 9000006 00 01726 00085107. 

৪00006915 60 108 69 1125৩ 109018 ]00101003, 7960197212৫ 

[0:0097, 109 10706 1019 ০011906 169 ৪, 16665 096710€ 

82100015510 60 619 01001" 01 009 ৪8000011093) 200. 16 23 

091156:90 60 079 [961 (196 03000, 016 81080 হিট 

2010 001011010017)0 8177 2]00):0797 8068, 095৪ 109 1)936 

29199 98 601)0ম 0 69% 710 ০0£ 009 23961010]7, ০ 6611106 

809 8210 60 70106 ০৮6 ৮000 01 609 2011075979 ৪0০0]0 : 

79 806 27৪5, 1179 6928079560৫ 811 902 20692 1015 

87690 ৪ ০০1/21017 63:969011001 1021810) 800 15 ছা101)- 

০00৮ 00509096100, 910106£ 10 19 0: 10 906, 820 109 দা83 
909 60 01008109 7 9০0. 10058 00721868018 2100 

10086 00)9361$91019 1100071902010926, 1106 0051৮ জা1]] 

106 110ড8$ 08299 ০0, 60 ৪000 1011)180710)62 5 ৮৪- 

09038, 6 11036 90101)039) 01১96 ০0. 1099 19992 %0602860 

* চীফ জগ্টিস সার এডওয়ার্ড রায়াণ সাহেব অস্লান বদনে “প্রতাপচাদের 

মোকর্দমা” দএরতাপটাদের প্রেপ্তার” বলিয়! উল্লেখ. করিয়াছেন। কিন্ত 
কোম্পানীর জঙ্গ মেজেঁটারগণ 'প্রতাপচাদ' নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করেন 

নাই। ঞৌবানবন্দীতে হউক, রায়ে হউক, যেখানে প্রতাপচাদের নাম উল্লেখ 
ফ্গিতে হইয়াছে, সেইখানেই তাহার। 801 01889 73019” প্রভৃতি শব 

বলিয়া গিয়াছেন ।* আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়। কেবল “ভাল- 
রাজ” বলিয়া আমিতেছি। 



7 10000593 8018106 0000 6009008 20011096100 270 ৪ 

1013690061) 2091, 106 810806 191) 60 107986779 [08%00 ৪100 

8০০০ 01:01. 20 7001: 019৮6, (009 16895 টো 

£18880001 0008 [10188100917 204 0206210 11911100602 

910 1000. 7820.) 16 13 1):0021১16 6170 6098০ 106673 

80160 00051061019 21008 11) 5001 10100, 800 7066 

2116 11710076070569 21018) 00 009 10010170600 2177 

10950. 11072017090 16 13600890177 60 288 খু] 919৮, 
00৮ 07099 166609 800910 109৪ 19 2০0. 60 9200176 

11)60 171066015, 1091029 700. [0:0999490. %0 ৪০৮ 23 7০0৮ 

10076 20690, 16 21)0699 6086 0916 ছ23 02 09- 

(0702009 দ109065€] 1)90. 606 909 %0০0]. 01806 110 
1190. 61616 1১867) 200 102 & 00108106787916 6113)8 1১90: 

0০ 65৩13 8001 11206. 1306 609 00916 15011951095) 609 

০০] 2090. 01900 610:009009 1001170901071, 911)0001) 12- 

91717 21১0 00109619290], ঘ1]| 81৩ চ0]0 10 700] ৪606009 

৮09 1১97026 0£ 0056 09970920107) 10101) 0006 00 0006 
80০9০20 05600002109 00. 93001) 002000% ৫970700% 

1)0719৮67১ 109 1101717 099360 061. 11095 19 1691" 60 
911 ০ 1959 061071590 019 10709800601 01 1019 আ161) 

৮6 0101)90999979 2154 ৪: 00920811672016 17975101693, 

[6 সা] 0150 90179 28 2-20702 00 00015 অ])0 2090 ৪৫ 
907 (06019 (106 100 [019090 11) 81609861003 5100118] ]11 
1086816 01 70115510009 8920661009.0£ 619 0001 1106:9601€ 

19, 01:96 700 097 & 709 60 00৩ 0069া8 0% 6০ 1170099173 
[0010995, 0000 7278)076 06 ₹100, ০8. 8 018009090, 

জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে রায়ান সাহেব 
বলিলেন, “তোমায় কয়েদ দিলাম না, কারণ তুমি ভ্রমে পড়িয়া! 
মিথ্য.কথায় বিশ্বাস করিয়। এই অকার্য্য করিয়াই।” 
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কয়েদের কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয্নাছিল। কোম্পা- 

'নীর মেজেষ্টার অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দ্রিবার আছে, 
ইহা লোকে জাঁনিত ন1। মহান্তাণীর আদালতে আর কোম্পা- 

নীর আদালতে যে কি প্রভেদ, তাহা লোঁকে এখন বুঝিতে 

পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল। কিন্তু কোম্পানীর 

কর্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাধিয়! গ্েল। দে সকল 
পরিচয় দেওয়! এক্ষণে অপ্রয়োজন । তবে এই মাত্র বল! আবশ্তক 

যে, কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে ওগিলবি সাহেব দ্রাগী হইলেন 

না। তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়। মেজেষ্টারির 

আসনে বসিবার অযোগা হইলেন না। একটান্ মেজেষ্টার 
ছিলেন, শীন্ত্র পাঁকা মেজেষ্টার হইলেন। 

২০৩ 

জালরাজ1 সম্বন্ধে নিজামত 

আদালতের হুকুম। 
এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জালরাজা সম্বন্ধে যে এস্তে" 

মেজাল করিয়াছিলেন, তাহ! নিজামত আদালতে পেষ হইল। 

জজের! বড় গোলে পড়িলেন । ভাঁবিতে লাগিলেন, “আসামীকে 

কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যাঁয়। কাঁলনায় জমিয়ত্বস্ত হওয়ার 

অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এত দিন কয়েদ রাখা 

হইয়াছে, অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় নাই। স্কুপ্রিম- 

কোর্টের রিচারে প্রতিপন্ন হইয়! গিয়াছে যে, 'কালনায় কোন 

গোলযোগ হয় নাঁই।, এ বিচারের পর কালনার জগিয়ৎবন্ত 
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বলিয়া দণ্ড দেওয়] "তাল দেখায় না। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে 

গেলে রাজ। প্রতাপটাদের নাম ব্যবহার করা ব্যতীত আর 
কোন অপরাধ নাই। অন্তের/নাম গ্রহণ করাই বা কি এমন 
গুরুতর অপরাধ । বিশেষতঃ মৃত বাক্তির নাম ধরায় কাহার 

কোন ক্ষতি হয় নাই। কেহ সে জন্ত নালিশ উপস্থিত করে 

নাই । তবে এখন কি কর! কর্তব্য ।» এই সময় নিজামতের 

কাজি সাহেব তাহাদের উদ্ধার করিলেন । তিনি ফতওয়া! দিলেন 

যে, আত্ম উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্তের নাম ব্যবহার 
করে, তাঁহ। হইলে মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী । 

জজের! তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়! হুকুম দিলেন যে, “মৃত মহা- 

রাজাধিরাজ প্রতাপটাদ বাহাঁছরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত 

আসামী আলক সাঃ ওরফে প্রতাপটাদ, ওরফে কৃষ্ণলাল বর্গ 

চারীর এক হাঁজাঁর টাক! জরিমানা করা যায়; অনাদায়ে তাহার 

ছয় মাস কারাবাস । আর প্রকাশ থাকে যে, অন্তান্ঠ চার্জ 

হইতে তাহীকে মুক্তি দেওয়া গেল ।” 

অন্তান্অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জালরাজা দর- 
ধান্ত করিলেন যে,পনান৷ অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়। 

মেজেষ্টারের! আমাকে এমনই গোলে ফেলিয়াছেন যে, তাহ! 
অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে ছুঃসাধ্য হইয়। পড়িয়াছিল। বিশে- 

যতঃ সেই সময় তাহারা আমাকে জেলে পুরিয়া আমায় নিশ্েষ্ট 
করিয়াছিলেন। আমি কোথাও যাইতে পারি নাই, কাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, কোন অনুসন্ধান করিতে 

পারি নাই । জেলে বদ্ধ থাকিয়া! সামি কিরূপে এত বিষয়ের 

প্রমাণু'লংগ্রহ করিব( এক্ষণে নে সকল অভিযোগ হইতে 
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ই্ছুর আঁদালত আমায় মুক্তি দিয়াছেন । বাঁকি যে অপরাধটি 
আমার স্কন্ধে রাখিয়াছেম, তাহার সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ- 

গ্রহণ করুন, তাহা! হইলেই দেখিখৈন আমি নিরপরাধী, আমি 

অন্তের নাম ব্যবহার করি নাই । আমি নিশ্চয়ই প্রতাপটাদ, 
নিম্ন আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই; দিবার 

প্রয়োজন আছে, এমতও বিবেচনা করি নাই। আমি 

প্রতাপচাঁদদ হইলেও হইতে পারি), এই সন্দেহ মাত্র ফোজদারী 

হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়! দিতে পারিলেই অব্যাহতি 

পাইব, এই মনে করিয়া! আমি প্রমাণ দিয়াছিলাঁম। ফৌজদারী 
হইতে অব্যাহতি পাওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। আমি 

নিশ্চয়ই প্রতাপটাদ,অন্ত কেহ মছি, এই কথার প্রমাণ দেওয়ানী 
আদালতে প্রয়োজন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল।. বিশেষতঃ 

আমার উকিলের! আমায় বুঝাইয়াছিলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম 

ব্যবহার করা কোম্পানীর আইনাহ্ুদারে অথব1 হিন্দুশান্ত্র অন্থু- 

সারে কোন অপরাধই নহে। এই জন্য এই অম্বদ্ধে এক প্রকার 

আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম । এখন জামার ক্রুটী হইয়াছে বুঝিতেছি, 

তাহা মার্জন! করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন। তাহার 

গর, আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোঁধার্ধ্য 
হইবে ।” 

কিন্ত নিজামত আদালত এই দরখাস্ত নামগ্তুর করিলন। । 
জজের! বলিলেন যে, প্ৰরখাঁস্তকারী যখন নিয় আদালতে আপ- 

নিই ইচ্ছা পূর্ববক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় নাই, তখন আর এখানে 
সে বিষয়ের কোন ওজর গুন! যাইতে পারে ন!। বিশেষতঃ রাজ! 

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া 



১৩২ জাল প্রতাপাদ। 

হইবে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের ধারণা 

হইল যে, "জালরাজার পক্ষে ছেওয়ানী আদালতের দ্বার রোধ 

করিবার জন্ত জজের! এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন ।”” কেহ 
কেছ বলেন; প্ণবর্মেণ্টের কোন চতুর সেক্রেটরি এই কৌশল 
তাহাদের শিখাইয় দিক়াছিলেন ।+ 

এই কৌশলের পর, জালরাজ। কপাল ঠুকিয়া আর এক দর- 
থাঁস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দ্রথাস্তে নাম দিলেন না, 

নামের পরিবর্তে লিখিলেন) €ণ0৩ 100101019 [096600 0? 079 

' স্বা)0 172৮) 0980 5090 ৪ (179 21790200806 (00৮91771001) 

7 809 152059 ০£ 4101 91791), 81199 12191) 10691) 

07790) 21195 10195601911 7710102070010790,5 

,  দরখান্তথানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠান্ট্া বিদ্রুপে 
পরিপূর্ণ। তাহার কিছু পরিচয় দিরার নিমিত্ত কোন কোন 

ংশের মর্ম উদ্ধত করা গেল।-_ 
১।. &"দরথা্তকারীকে কথন আ'লক স! বলিয়া, কখন 

রুষ্ণলাল ব্রহ্মচারী রলিয়! দণ্ড দেওয়! হইয়াছে। কিন্ত দেখা 
যাইতেছে এখনও স্থির হয় নাই যে, আদালত হইতে ভবিষ্যতে 

তাহার কি নাম কায়েমি রাখ| হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা! 

না রাখ! হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানী-আদালত ভিন্ন 

অন্ত সর্ধত্রে তাহার পূর্বপরিচিত নামে পরিচক্ধ দিবৈ। বেআদ- 

বির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্ত 

এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই ফে,,কেছু মে নাম 
উল্লেখ *করিয়া দরখাস্ত করিলে হস্কুর আদাপতের কি ক্ষতি 
হইহব।” 



জাল প্রতাপটা। ১৩৩ 
যঁ 

২। পহজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হই- 
যাঁছে, তাহ। 05 ৪, 01700 001000706০0 61091000115) 112) 

9৪ কম9]] 23 60 6119 00083 0 7 0? 01%111%90 0107৩, 

200 2৪) 611] 006 01089 706 01১00 19 0 700 009 200 
19 ]1011911)1)9097 00001) 01000) 60 1 01)2170177090918 

1) %5 1015 961]] 01015005060 19001261010. 149%7-1109 

210. ৪:799]1170 ৪ 16 19) কি বিলাতে,কি এদেশে কেহ জাঁনিত 

না। অন্টের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া 

তোল! হইয়াছে, কেন ন! মিথ্যা কথা ব্যবহার কর গুরুতর 

অপরাধ। কিন্তু হলপ করিয় মিথ্যা কথ। বল ভিন্ন অন্ত মিথ্য। 

কথার দণ্ড এ পর্য্যস্ত কখন হয় নাই ।” ৃ 

৩। “এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রতাপটটাঁদ নাম 

উল্লেথ করিয় বদ্ধমান কি অন্ত কোন মফঃস্বল আদালতে 

নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে 

ফেলিয়৷ দণ্ড দেওয়া হইবে । সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর 
দ্বার রুদ্ধ কর! হইয়াছে ।” | 

৪। «এখন তাহার মানস যে,একবার ইংলগ্ডেশ্বরীর নিকট 

এ বিষয়ের আপীল করে, অতএব হজুর আদালতের অনুমতি 

প্রার্থনা» 

এই প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহা 
আমর! কোন কাগজ, পত্রে পাইলাম না। বোধ হয়, দেওয়! 
হয় নাই । যে কারণেই হউক, বিলাতে আর আপীল হয় নাই। 

এখাঁনেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ কর! হয় 
নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জক্ের! 

দিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত আরও, এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিলল। 



১৩৪ জান প্রতাপটাদ। 

যাহার! জালরাজাঁকে মোকর্দমা চালাইতে টাকা কর্ দিয়াছিল, 

তাহাদের সকলেরই ভ্রম হইয়াছিল যে, “গবর্ণমেন্ট যে কোন 

কৌশলে হউক, এ ব্যক্তিকে বর্ধমানের সম্পত্তি অধিকার 

করিতে দিবেন না।” স্থুতরাং তাহার! হাত গুটাইল-- কেহ 

আর টাক কর্জজ দিল না। জালরাজার আশা ভরসা সকল 

কুরাইল। তিনি যে সন্যাঁপী ছিলেন, সেই নন্ন্যানী হইলেন। 

২২ 

সাধারণের বিচার । 

জজ সাহেবের যে যাহ! বিচার করুন, বাঙ্গালির অনেকেই 

আপন আ্বীপন ঘরে বসিয়া জাঁলরাজ। সন্বন্ধে এক প্রকার 

মীমাংসা করিয়া! লইল। যে যাহা জানিত না, এই মোকর্দম! 

উপলক্ষে তাহা সকলেই জানিয়াছিল। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত 
করিল যে, “জালরাজ। সত্যই প্রতাঁপষ্ঠাদ ; এ বিষয়ে আর কণী- 

ঠ ৬ 

মাত্র সন্দেহস্বাই 1১১ কেহ বলিল, “ঘদি এ ব্যক্তি প্রতাপটটাদ ন! 

হইবে, তবে পরাণ বাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্ত 

জুয়াচোরের নিমিত্ত রাঁকজবাটার পূর্ববসঞ্চিত সমুদয় ধন ব্যয় 

করিবেন কেন 1*১ কেহ বলিল, প্যদি এব্যক্তি সত্যই জাল 

* যে সময় প্রতাপটাদ্ের মোকর্দম1! চলিতেছিলঃ দে সমর পরাণ বাবু 
বদ্ধমানের রাজসংক্কান্ত অধিকাংশ জমিদারীর খার্জন)। নিয়মিত সময় মধো 

ছ্িতে পারেন নাই । গবর্ণমেন্ট সে সকল গমিদারী বিক্রয় না করিয়।' তাহ। 
কোর্ট অৰ্ ওয়ার্নের অধীনে আনিবার হন হুইজন গুদক্ষ ইংরেজ 
কর্মচারীকে কমিসনর নিধুক্ত করিয়া বর্দমানে গাঠান।' লোকে সন্দেহ 
করিল যে, "পরাণ বাবু এই মোকর্দমা উপলক্ষে রাজবাটার সমুদয় 
আর ও সঞ্চিত ধন বায় কগিলাছিলেন তাহাই তিনি অমিদ্বারীর 



জাল অতাতলেন্দ ৰঁ ০ ও 

ইইবে, তবে গবর্ণমেন্ট ইহার নিমিত্ত এত বাস্ত হইয়া) আপন 
ব্যয়ে পরাণ বাবুর মোকর্দমা চালাইবেন কেন? মেজেষ্টারদের 
১০ 

থাজন। দিতে পারেন নাই ।” বোধ হয়, সেই জন্য বিস্তর ঘুষের কথ! 
রাষ্ট্র হইয়াছিল। এমন ফি, ওগিলবি সাহেব থুনি মোকর্দীমার সময় বশ্ধে 
নগরে আপনার সহোদরকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, “লোকে বলে আমি 
তিন লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়াছি।” পর্রথখানি বন্বের সংবাদপত্রে প্রকাশ হই- 
যাছিল, কিন্ত স্থানাতাব প্রযুক্ত কেবল তাহার কতকাংশ নিষ্নে দেওয়া গেল। 
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গোপনে পত্র লিখিবেন কেন? এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্তায় 

কৌশল করিবেন কেন? অবশ্ত এ'ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেন্টের ভয় 

হইয়াছিল । গবর্ণমেন্ট পূর্বে 'জানিতেন যে, “প্রতাপচীদ মরেন 
নাই, রঞ্জিৎ সিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন।” রঞ্জিতের স্বাপক্ষ 

ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অধিকার 
করিলে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ্দ ঘটিতে পারে। তাহাই 
গবর্ণমেপ্ট এক প্রকার চাতুর্য করিয়া প্রতাপটাদকে বঞ্চিত 
করিলেন ।”” এ সকল সন্দেহ ষে অমূলক তাহ! বল৷ বাহুল্য । 
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এইরূপে যে ব্যক্তি, যে কারণেই জালরাজাকে প্রতাপটাদ 

বলিয়া স্থির করুন, তাহারা এই ঘটনা আপন আপন ধর্ম বুদ্ধির 
সহিত মিলাইয়া এক প্রকার তৃপ্তিলাভ করিলেন। ধাহারা 

ধর্্মভীত, তাহার। তাবিলেন, ণ্ধর্দ আছেন, প্রতাপচাদ মহা- 

পাপ করিয়াছিল, সে ষদি আবার রাল্রত্ব পাইত, তাহা হইলে 
বলিতাম, ধর্ম মিথ্যা |” আর এক দল ভাবিলেন, প্ধর্্ম মিথ্যা 
কেন না, বথা৷ শাস্ত্র চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবান করিয়াও 

প্রতাঁপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল ন1, তখন ধন্ম মিথ্যা।” 
কেহ বলিল, “অদৃষ্টই মূল। মকলই অদৃষ্ট দোষে ঘটে। 

প্রতাপচাদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাঁও অদৃষ্ট হেতু । 
তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না, তাহাও অদৃষ্ট দোষে । যাহ! 

অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে থণ্ডাইতে পারে? যদি 'কোম্পানা 
বাহাছ্ুর মনে করিতেন, তবুও প্রতাপচাদকে রাজ্য দেওয়াইতে 

পারিতেন ন1। প্রতাপের অদৃষ্টে না থাকিলে কেম্পানীর 

মনে এ কথা আপিবেই বা কেন ?” 
ধাহারা কন্মফলবাদী, অর্থাৎ ধাহারা খাঁটি হিন্দু, তাহারা 

ভাঝিলেন, “যেমন কর্ম তেমনই ফল। ইহজন্মে হউক, পুরব- 

জন্মে হউক, প্রভাপচাদ অবশ্য কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া! থাকি- 

বেন, তাহাই আপনি বঞ্চিত হইলেন ।* 

এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 
যাহার ধর্ম কন্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তাহারা বুঝিলেনঃ 

“কেনা সাহেবের পরাণ বাবুর অভীষ্ই সিদ্ধি করিয়াছেন ।” 

তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, "ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় 

কর! যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কেহ কোন নূতন 
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সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে জিজ্ঞাসা করি- 

তেন, “ইনি কাহার সাহেব ?* অর্থাৎ কাহার ক্রীত। বাহার 
«কেনা সাহেব” থাকিত, তাহার সন্মান বঙ্গসমাজে অতুল 

হইত। তিনি মনে করিলে শক্রর প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার 
করিতে পারিতেন। “কেন! সাহেব* তাহাকে সকল বিপদ 
হইতে রক্ষা করিত। সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এই 
মাত্র একটু বিশেষ ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে 

হইত না, যে সাঁহেবের! বিক্রীত হইবেন, তাহারা আপনারাই 

বাঁটাতে আসিষ়! শৃঙ্খল গলায় পরিয় যাঁইতেন। তখন সাহেব - 
দের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাহাদের বিলাতি ভ্রব্যাদি 

এদেশে অতি দুন্মুল্য ছিল, তাহাতে আবার তাহীরা এক একটা 

ক্ষুদ্র নবাবের মত ধুমধামে থাকিতেন। তীহারা কোম্পানীর 

নিকট যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সকল দিক কুলাইতে পারি- 

তেন না । এই জন্য তাহার! কেহ কেহ বাটা হইতে টাকা আনা- 

ইতেন, কেহ কেহ বা এদেশে কর্জজ করিতেন, কিন্তু কঞ্জ ছুই চারি 
শত পরিমাণে নহে--একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, 

লক্ষ, এইরূপ পরিমাণে লওয়া হইত। বাহার আয়ের অতিরিক্ত 

ব্যয়, তাহার এই 'কর্জ পরিশোধ করা অসাধ্য । এ কথা খাতক 

মহাজন উভয়ে জানিতেন, অথচ কর্ আদান প্রদান হইত। 

যিনি কর্জ লইতেন, তিনি জানিতেন, “উপকার করিয়! খণ পরি- 

শোধ করিব।” যিনি কর্জ দিতেন, তিনি জানিতেন, “আমি সময়ে 

সময়ে বিপদ হইতে উদ্ধার হইব |” তখন পদে পর্দে লোকের 

বিপৃদু ঘটিত। বাঙ্গালির মধ্যে আত্মীয়তা শত্রুতা উভয়ই তখন 
গু&ুতর ছিল। এখন আর সে আত্মীয়ত। দাই, সে শক্রতাও 
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নাই। বাঙ্গীলি-সমাজের কোত কিছু মন্দ পড়িয়া গিয়াছে । 

কিন্তু পূর্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে একজন “কেন! 

সাহেব সহায় থাকিলে বড় 'উপকার হইত। তাহাই ধন- 
বানের! বহু অর্থ কজ্ঞ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়৷ সাহেব 

ক্রয় করিতেন । অন্ত উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ হইতে 

উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ বাক্তি “কেন! সাহেব” দ্বার! 

উদ্ধার হইয়াছে । এক্ষণকার ইংরেজ কর্মচারীদের অপেক্ষ। 

তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল। 

তাহার! স্বপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহ! মনে করি- 

তেন, তখনই তাহা করিতে পারিতেন। তাহ! আইনি হউক, 

বেআইনি হউক, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, তীহারা অন- 
মাসে সকল কার্্যই করিতেন । এখনকার ইংরেজ ক্ম্মচারীদের 

সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে তাহা আর বড় পারেন 

না। এখন ধরাধরির ভয়, প্রকাশের ভয়, নালিশের 'ভয়, কিছু 

বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি দেশী সংবাদপত্র ইহার মূল হেতু । 
“কেনা সাহেবের» কৌশলে জালরাজার দণ্ড হইয়াছে, এ 

কথা যাহারা না বলিলেন, তাহারা সকল পোষ গবর্মেন্টের 

শিরে সমর্পণ করিলেন। গবর্ণমেন্ট যে চাঁতুরী করিয়াছেন, 
অকাঁধ্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধন্থম করিয়াছেন, 

ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। বাহার! অর্ৃষ্টবাদী, যাহার! 

কম্মফলবাদী, ফিনি 'যে বাঁদী হউন, সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে 

গবর্ণমেন্টকে দোষী করিলেন। প্রতাপটাদ পাপী, প্রতাপষ্টাদের 

অদৃষ্টের দৌষ এ'কথ! সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বার! থে এই 

অত্যাচার হূইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। সৃবাং 
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কোম্পানির প্রাত সাধারণের অশ্রন্ধা জন্মিল; পাদরিদের প্রতি 

লোকের তক্তি না হউ্, একরপ শ্রদ্ধা। জন্মিতেছিল। তাহার! 

সত্যবাদী, এ কথ] সকলেই বলিত, সে শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল 
না । কালনাঁয় যে পাদরি ছিলেন, যিনি এই মৌকর্দমার সাক্ষ্য 

দিয়াছিলেন, তাহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। পূর্বে 
লোকে যে সংখ্যাত্ খ্রীষ্টান হইতেছিল, সে সংখ্যার যেন ভ্রাস 

হইতে লাগিল। ব্রাঙ্গধন্ম প্রবল হইবার একটু স্থচনা দেখা! দিল। 

অন্ঠের মোকর্দম! ফুরাঁণ করিয়। লওয়াঁর রীতি বড় প্রবল হইয়া" 

উন্ঠিক্নাছিল, তাহাও একটু স্বাদ পাইল । সম্প্রতি মেকলি সাহেব 
পিনাল কোডের খসড়া করিয়! গিয়াছেন, তাহাতে আর ছুই 

একটা ধারা সন্নিবেশিত হইল। এবং সেই সঙ্গে কার্য্যবিধি 

আইনের সুন্্পাত হইল । 

৩ 

জালরাজ1 ধন্মপ্রণেত। | 

মোকর্দম! ফুরাইল | জালরাজ1 দেওয়ানীতে নালিশ করিতে 

পারিলেন না । প্রথমতঃ সঙ্গতি নাই, দ্বিতীয়তঃ তথায় প্রতাঁপ- 

টাদ বলিয়া নালিশ করিলে আবার জেলে যাইতে হইবে। 
সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়! কলিকাতায় বসিয়া! থাকিলেন। 

পূর্বে ধাহারা বিশেষ স্বাপক্ষতা করিয়াছিলেন, তাহারা কেহ 

কেহ একটু সরিয়| ধাড়াইলেন, বলিলেন “কি জানি, গবর্ণ- 

মেপ্ট্র যে গতিক দেখিতেছি, আর সাহস হয় *না।” কেহ বা 
সে কথ! অগ্রাহ করিয়া! প্রকাশ্তে জালরাজার সহিত আত্মীয়তা 
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রাখিলেন, জালরাজ। তাহাদের নিষেধ করিতেন, কিন্ত তাহার! 

শুনিতেন না। তাহাদের যত্বে জালরাজার অন্নক্ই কোন 

কষ্টই ছিল না, ধনবানের ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে তিনি দিনযাপন 
করিতেন। 

প্রথমে তিনি কিছু দিন কলিকাতার টাপাতলায় ছিলেন৷ 

তাহার পর, কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটাতে ছুই তিন 

মাস থাকেন। তাহার নিমিত্ত সে ব্যক্তি আপনার সর্বস্ব ব্যয় 

করে। তাহার একান্ত ধারণ! ছিল যে, জালরাজ] সত্যই প্রতাপ- 

চাদ। | 

কলুটোল হইতে জালরাজা শ্তামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। 
কিছু দিন পরে, লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই সময় 

জালরাজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়িজ্। গতিক 
বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাঁজ্য হইতে পলাইয় প্রথমে চন্দন- 

নগরে বোড়াইচত্ভীতলায় ফ্রাসিস্ আশ্রয়ে কয়েক বৎসর থাকি- 

লেন। তাহার পর, শ্রীরামপুরে যাঁন। শ্রীরামপুর তখন 

কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। সেখানে প্রায় ছয় সাত বৎসর 

ছিলেন। এই সময় শ্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল। 

শুনিতাম, তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়। দিনধাপন করিতেন। 

নিত্য সন্ধ্যার সময় বেগ্তারা আসিয়। এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর 

ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাহাকে আরতি. করিত, তিনি 

ঠাকুরের মত সিংহাসনৈ বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে 
বলে “সে সময় বড় সমারোহ হইত |”, 

এইরূপ বাঁবহাঁর দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিত যে, জাল- 

রাজার বুদ্ধির একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি সত্যই প্রতাঁপ- 
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টাদ হইলে, এই দুর্ঘটনার পর, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, 
কিন্তু ষাহার তাহার সহিত সব্ধবদ্দা সাক্ষাৎ করিতেন, তাহার 

বলিয়। থাকেন ষে, কথাবার্তীয়'কখম' তাহার জান্তি বুঝা যা 

নাই। বরং তথন তাহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সর্বাশাস্্রজঞ 

বলিয়া বোধ হইত । তিনি তৎসাময়িক কি ইংরেজি কি বাঙ্ষাল। 

--সমুদায় সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিতেন । বাহার! সে সময় 

উপস্থিত থাকিতেন, তাহাদ্দিগকে ফরাসিস্ 7০11993, ফুসদেশীয় 

রাজনীতি, পরিফাররূপে বুঝাইয়! দিতেন। কেহ ফেহ বলেন, 

“বিলাতী রাজনীতিতে (700100929 [)0116109 ) তাহার বিশেষ 

অধিকার ছিল।' আরও শুনা যায়, তিনি রুসীয় রাজনীতি 

সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতীও 

ছিলেন । *এদিকে, বেদাস্তশান্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। 

শ্রীরাঁমপুরে থাকিবাঁর সময় ছুই এক জন অধ্যাপক তাঁহার নিকট 

বেদাস্তের কথা শুনিতে যাইতেন। সুতরাং এ অবস্থায় বল। 

যায় না যে, তাহার কোন প্রকার চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছিল। 

অথচ, আবার দেখা যায় তিনি শালগ্রামশিলার শ্যায় সর্ধদ' 

ঝারাঁয় বসিয়া! থাকিতেন, লোকের সচন্দন পুষ্পাঁঞ্জলি লইতেন, 

পুজা গ্রহণ করিপ্ডেন, বৈকাঁলি খাইতেন। তখন তাহার প্র্কৃত 

অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই। 

যাহার তাহার পৃজ! করিতে আনিত, তাহাদের মধ্যে 
স্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, পুকষের দলও' নিতান্ত অল্প নহে। 

অনেকগুলি বাবাজী তাহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। বোধ হয়, 
তাহাদের দ্বারাই জালরাজার অমানুষিক শর্তি' দেশ বিদেশে 

রা হইত। ক্ত্রীলোকদের ধারণ! হইয়াছিল যে, “এ ব্যক্তি 
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সাঁক্ষাৎ দেবতা” অনেকে তৃহাকে গৌরাঙ্গদেৰ মনে করিত। 
তিনি অনেক লোককে মন্ত্রশিয্য করিয়াছিলেন; এমন কি, 

পঞ্জাবী ও অপর হিন্দৃস্থানী পর্য্যন্ত তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়া- 

ছিল । তাহার অন্ত চেলার সংখ্য। নিতান্ত অল্প ছিল না, স্ত্রীলোক 

শিষ্যার ত কথাই নাই। বার্গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি 

মধ্যে মধ্যে অন্তদ্ধীন হইতেন। দৃরস্থ গললীগ্রামে গিয়া অতি 

গোপনে স্ত্রীলৌঁকদের মন্ত্র দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র 

দিতেন, তাহা বিষুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাহার দীক্ষা- 
প্রণালী, অর্চনাপদ্ধতি নৃতন প্রক্কার। অদ্যাপি তাহার শিষ্য 

প্রশিয্যের মন্ত্র দিয়! বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে তাহাদের 

ঘোষপাড়ার দল বলিয়। জানে । 

এই নৃতন ধর্ম্টটি ক্রমে বিস্তার হইতেছে। ত্রা্গ সম্প্রদায় 
অপেক্ষা জালরাজাঁর শিষ্যের সংখ্য।, বোধ হয় এখন বহু গুণে 

অধিক। 

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম গ্রহণ করিতেছে ; কিন্তু কেহই 
জানেন না যে, জালরাজার প্রণীত ধর্মে তাহার1 উপদিষ্ট হ্ই- 

তেছে। শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার স্বতন্ত্র নাম সত্যনাথ । 

২৪ 

জালরাজার মৃত্যু । 

জালরাজার মু্তি বড় প্রশান্ত ছিল। যে দেখিয়াছে সেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সেই মুর্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচনরের 
নহে । গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লিগ্রামে শিষ্যদের 
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দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের বাটীত্ে গোপনে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন) সে বাটাতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যেরা সকলেই 

তথায় গোঁপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকের! পূর্বে 

শুনিয়াছিল যে, একজন বদ্মায়েস্ মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া 

অতিভাববশুন্ত-স্ত্রীলোকদের লইয়া! রক্গরস করিয়া! যায়। সেই 
জন্য তাহার! সংকল্প করিয়াছিল যে, সে বদ্মায়েসকে একবার 

ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চুর্ণ করিব! এখন সে সময় উপস্থিত 

হইল। ““বদ্যায়েসের” সন্ধান পাইয়। তাহারা রাত্রিকালে 
আট দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্য 

পরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্মীন্ুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা 

তাঁহাকে বলপূর্ববক তুলিয়া! লইয়! গেল। তিনি কোন আপন্তি 
করিলেন ন্থ। তাহার পর, যখন তাঁহাব। অভীট্টস্থানে তাহাকে 

লইয়া ফেলিল, তখন-তীহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ 
কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল ন]। তাহার মুত্তি দেখিয় 

সকলের শ্রদ্ধা হইল । 

' ইদানী তিনি ঈষৎ স্থলকায় হইয়াছিলেন। মোকর্দমার 

সময় তাহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া! বোধ হইত; কিন্তু পরে সেই 
স্তামবর্ণ উজ্জল হইঞ্াছিল। তাহার চক্ষু এরূপ ছিল যে, তাঁহাকে 

দেখিতে গেলে প্রথমেই তাহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত; অথচ 

সে চক্ষতে প্রথরত মাত্র ছিল না । 

তিনি সকলকেই মিষ্ট কথা বলিতেন, মিষ্ট কথাই তাহার 

বশীকরণ মন্ত্র ছিল. 1 

মৃত্যুর আট দশ মাস পুর্বে তিনি কলিকার্তীর, উত্তর বরাহ- 
নগাংর আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাহার দৈহিক অবস্থা 
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বড় ভাল ছিল না। অর্থেরও কিছু অনাটন হইয়া থাকিবে, 
কেন না, বাটার ভাড়া একবারে দিতে পারেন নাই । এই সময়ে 
বোধ হয়, তিনি নিজ অবস্থ। পর্যালোচনা করিতেন; তাহাই 

আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। এক আর থাকিতে পারি- 

তেন না, একা থাঁকিতে তাহার বড় কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি 

গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন, কেহ তীহার নিকটে 

আসিতেন, কেহ বা জান্দিতেন না। ধাহাঁর আসিতেন, কাঁতর- 

ভাবে তাহাদের বলিতেন, আমি আঁর এক থাঁকিতে পাঁরি না, 

আপনাদের সহিত কথাবার্তী কহিলে যেন স্থখে থাকি |» 

এই একার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের 

প্রথমে ময়রাডাঙ্গা পল্লিতে একটী সামান্ত বাটীতে সামান্ত ছুই 

তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়। প্রাণত্যাগ করেন । . তাঁহার 
যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল ন]। 

তাহাকে প্রতাপটাদ মনে করিলে তঁ'হার এই শেষ অবস্থার 

নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দশা 

ঘটিয়াছিল, এই জন্ত আরও কষ্ট হয়। 
তাহাকে জালরাজ। মনে করিলেও তাহার প্রতি রাগ থাকে 

না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন। : $ 

তিনি প্রতাপটাদ হউন, আর জালরাঁজাই হউন, অদ্বিতীয় 

লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই. নিমিত্ত আমর! 

তীহাকে ভালবাসি । তিনি হাস্তমুখে সেই কষ্ট সহা _করিয়া- 

ছিলেন, এই জন্ত আমরা তাহাকে ভক্তি কডি৮৮০1181) 

নু ম 
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